SAMEN WONEN

WONEN
MET
ELKAAR

Als deze (corona)tijd iets duidelijk maakt, dan is het wel het belang van
ergens wonen waar mensen naar elkaar omkijken. Dat je zelfstandig woont,
maar weet dat je er niet alleen voor staat. Er zijn verschillende wooninitiatieven
in Nederland die dat mogelijk maken. We belichten er drie en spraken
met enkele bewoners over hun ervaringen.
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‘We houden
allemaal van
de natuur’

MEVROUW HANS GROEBBÉ,
BEWOONSTER DE KERSENTUIN IN UTRECHT

‘Aan aanspraak
geen gebrek’

‘Met zo’n 25 buurtbewoners heb ik goed contact.
En ik ken nog eens vijftig mensen van gezicht.
Aan aanspraak geen gebrek. Wat we hier delen
met elkaar is dat we allemaal van de natuur houden en duurzaam willen leven en wonen. Ik vind
het hier echt fijn’, zegt mevrouw Hans Groebbé (83). Zij woont al sinds het prille begin in de
Kersentuin, een groene buurt in de Utrechtse
Vinex-wijk Leidsche Rijn waar de bewoners de
openbare ruimte zelf beheren.
Mevrouw Groebbé is destijds naar de Kersentuin verhuisd, omdat haar eigen huis te groot was geworden
door het overlijden van haar man. ‘Ik ging toen op zoek
naar groepswoningen voor ouderen, maar ik kwam dit
‘experiment’ tegen. En het sprak me meteen aan. Veel
samen doen, veel groen, tuinen zonder schuttingen,
spullen recyclen, duurzame energie en niet van die
lelijke kliko’s of auto’s voor de deur. Bovendien voelde ik
me toen ook bij nader inzien niet oud genoeg voor een
seniorenwoning. Wel heb ik hier een leeftijdsbestendig
appartement gekocht: alles gelijkvloers, brede deuren,
geen drempels en goed geïsoleerd. Ik woon zelfstandig,
maar ik heb hulp voor de schoonmaak. Dat kan ik niet
meer doen, omdat ik een slechte heup heb. Ik loop met
een rollator, maar boodschappen en koken doe ik zelf. ‘

Veel samen doen
De Kersentuin heeft veel te bieden, maar vraagt ook wat
van de bewoners. Wie er woont is verplicht lid van de
bewonersvereniging. Zodat iedereen ook echt meepraat over wat er in de buurt onderling wordt geregeld.
En om kosten, zoals het gezamenlijke buurthuis, de
wasserette en de parkeergarage te betalen. ‘We doen
hier veel samen, hebben onderling respect voor elkaar
en kijken naar elkaar om. Als bijvoorbeeld iemand zijn
been breekt, dan maken we een rooster om voor hem
te koken of naar de fysio te brengen. Ook onderhouden
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we samen de tuinen en zijn er allerlei
gemeenschappelijke activiteiten,
zoals muziekmiddagen of yoga. Niet
iedereen doet altijd mee of kan altijd
meedoen. Dat is ook niet erg. Sinds
corona houden we rekening met de
1,5-meter- en RIVM-richtlijnen. Mijn
zoon heeft mij geleerd om met de
computer en mobiele telefoon om te
gaan, zodat ik – zeker toen corona
op zijn hevigst was – contact kon
blijven houden met anderen. Ik app
veel de laatste tijd. Wat ik wel jammer
vind, is dat je nog steeds niemand
mag aanraken...’

DE KERSENTUIN: GROENE
BUURT MET AANDACHT
VOOR ELKAAR
De Kersentuin is een buurt in
Utrecht-Leidsche Rijn met duurzame, sociale en groene ambities.
De Kersentuin is bedacht, opgezet
en ingericht door de latere bewoners. In 2003 was de bouw voltooid, maar de Kersentuin is nog
steeds niet af en blijft voortdurend
in beweging. Nieuwe bewoners
komen erbij en er wordt steeds gekeken naar mogelijke verbeterpunten of nog meer verduurzaming.
De Kersentuin telt 94 woningen,
waarvan 28 huur- en 66 koopwoningen. Er wonen zo’n 250 mensen variërend van jong tot oud.
Voor meer informatie:
www.kersentuin.nl
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MENEER GERRIT TERMAAT,
HUURDER THUISHUIS IN WOERDEN

‘Zelfstandig wonen,
maar niet alleen’
Meneer Gerrit Termaat (84) woont sinds 11
januari 2020 in het Thuishuis in Woerden. Hier
verblijven (alleenstaande) ouderen die op een
fijne manier met anderen oud willen worden.
‘De belangrijkste reden om hiernaartoe te verhuizen was om de eenzaamheid te verdrijven.
Mijn vrouw is vorig jaar overleden en ik wilde niet
alleen in een groot huis achterblijven. Kleiner
wonen samen met anderen; daar ging ik voor.’
Meneer Termaat had in de krant een artikel gelezen over
het Thuishuis. ‘Het sprak me meteen aan en was precies
wat ik wilde. Rustig en zelfstandig wonen in mijn eigen
woning met eigen slaap- en badkamer, maar niet alleen
zijn. Samen met nog zo’n zes anderen vormen we een
soort woongroep, waarbij we onder meer een grote
huiskamer, een keuken, een wasruimte en een tuin delen.
We koken en eten met elkaar, drinken samen koffie en
kletsen heel wat af. Inmiddels woon ik dus al een aantal
maanden hier. En met veel plezier. Het is fijn om contact
met anderen te hebben en onder de mensen te zijn.’

Goed met elkaar overweg
Belangrijk volgens meneer Termaat om in zo’n kleine
gemeenschap goed met elkaar overweg te kunnen, is
te zorgen dat je elkaar in waarde laat. ‘Ik ben zelf niet zo
moeilijk en kan me goed aanpassen. Ik houd niet van
conflicten en probeer deze te vermijden. Gelukkig heb ik
prima contact met mijn woongenoten. Alleen zitten we
de laatste tijd met minder mensen aan tafel. Door corona
hebben twee buren besloten om niet meer samen te
eten. Ze blijven in hun eigen huis. Jammer, maar ik respecteer hun keuze.’

Nieuwe aanwas
Meneer Termaat houdt van mensen om zich heen, maar
vermaakt zich ook prima met het maken van legpuzzels.
‘Een tijdje terug had ik een hele mooie gelegd. Zo mooi
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‘Als je niet
al te veel te
besteden hebt’

dat ik hem zelfs heb ingelijst. Daarnaast kijk ik samen televisie of maak
ik gezellig een praatje. Wat ik wel
jammer vind, is dat ik niet meer zo
vaak naar de kerk kan gaan. Ik ben
aangesloten bij een kerkgemeenschap, maar die bevindt zich in een
andere wijk. Omdat ik niet meer zo
goed ter been ben, is het lastig om
ernaartoe te gaan. Ik zou het Thuishuis iedereen aanbevelen die net
als ik niet alleen oud wil worden,
kleiner wil wonen en niet al te veel te
besteden heeft. Wel belangrijk is dat
er steeds nieuwe aanwas is; om het
Thuishuis levend te houden.’

HET THUISHUIS:
SAMEN IS NIET ALLEEN
In Nederland zijn er vijf Thuishuizen. Deze maken deel uit van
het Thuishuisproject. Het is een
kleinschalige woonvorm voor vijf
tot zeven (alleenstaande) ouderen
van 60+, met een smalle beurs
die niet alleen willen wonen en
samen oud willen worden. Het is
een beetje te vergelijken met een
studentenhuis, maar dan voor ouderen. De woning wordt gehuurd.
Er is geen zorg, maar de bewoners
doen veel samen en kijken naar elkaar om. Ook kunnen vrijwilligers,
zo nodig, ondersteuning bieden bij
activiteiten in het Thuishuis.
Voor meer informatie:
www.thuishuis.org
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‘Als familie
bij elkaar
wonen’

JAN BRINKERS EN ZIJN VROUW WONEN BIJ HUN
DOCHTER EN HAAR GEZIN OP HET ERF

‘De zorg voor elkaar
werkt twee kanten op’
Jan Brinkers (64) en zijn vrouw kochten een jaar
geleden samen met het gezin van hun dochter
een groot huis. Dit bestaat uit een hoofdwoning,
waarin het jonge gezin woont, en een losstaande
garage die wordt verbouwd tot mantelzorgwoning. ‘Daar gaan mijn vrouw en ik wonen, zodra
ik 65 ben. Vanaf die leeftijd krijg ik een zogenoemde gebruikersvergunning van de gemeente. Zo anticiperen we op de toekomst, waarin
onze zorgvraag kan toenemen en mijn dochter
en schoonzoon dan dichtbij zijn’, aldus Jan.
In Nederland zijn er steeds vaker woonvormen te zien
waarbij ouders op het erf van hun kinderen gaan wonen. Het leek Jan ook wel wat. Vanuit zijn functie als
beleidsadviseur belangenbehartiging bij KBO-PCOB ziet
hij veel vragen van ouderen over wonen voorbijkomen.
‘Het idee komt van mijn schoonzoon die langs dit, toen
nog te koop staande, huis reed en mijn voortdurende
‘gezeur’ over het gebrek aan wooninitiatieven voor ouderen moest aanhoren. Hij vond dat we maar als familie bij
elkaar moesten gaan wonen, zodat we voor elkaar kunnen zorgen. Het werkt beide kanten op. Wij passen op
hun drie kinderen en wij hebben straks hulp om de hoek
als we het nodig hebben. Onze kleinkinderen vinden het
prachtig dat opa en oma zo dichtbij wonen. Tot we de
mantelzorgwoning kunnen betrekken, wonen we onder
één dak. Dat gaat voorspoedig. We eten dagelijks gezellig
met elkaar. Straks wonen wij op onszelf – we hebben
nu eenmaal allemaal ons eigen leven – maar delen we
bijvoorbeeld de wasmachine en de tuin.’

Respect voor ieders privacy
Hoewel Jan zich nog betrekkelijk jong voelt, speelt hij
in op het ouder worden bij de inrichting van de mantelzorgwoning. Deze maakt hij levensloopbestendig. ‘Alles
wordt gelijkvloers, de ingangen worden rolstoelvriendelijk, er komt een grote inloopdouche en de materialen
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die we gebruiken zijn duurzaam en
zo veel mogelijk onderhoudsvrij.
Daarnaast kunnen we elkaar straks
via een online camerasysteem in de
gaten houden; uiteraard met respect
voor ieders privacy. Ook hebben we
gekoppelde brandmeldingssystemen, zodat er in geval van nood snel
ingegrepen kan worden. Zelfs aan
oplaadpunten voor onze mogelijke
scootmobiels is gedacht. Maar die
zijn misschien helemaal niet nodig.
Ik hoop tot op hoge leeftijd fit en
gezond te blijven. De omgeving biedt
daartoe in ieder geval voldoende
prikkels.’

WONEN BIJ JE KINDEREN OP
HET ERF
Ouderen willen zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen. Gelukkig zijn er steeds meer woonvormen en -initiatieven die dat
mogelijk maken, waaronder dus
de optie ‘wonen bij je kinderen op
het erf in een mantelzorgwoning’.
Mensen kunnen hun eigen woning
of schuur/garage laten ombouwen
of iets nieuws bouwen op het terrein dat bij de woning hoort. Wat
de mogelijkheden en voorwaarden
zijn, verschilt per gemeente. Het is
goed om dat bij uw eigen gemeente te checken via haar eigen
website of telefonisch.
Of kijk op www.regelhulp.nl of
www.rijksoverheid.nl.
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