Wat Als….

Wat als iemand graag op zichzelf wilt wonen.
Wat als iemand denkt, ik wil graag op eigen benen staan.
Wat als iemand denkt , ik wil graag heel veel leren…koken, kleding wassen, schoonmaken maar dan
op mijn eigen tempo
Wat als iemand denkt, ik wil dit wel allemaal, maar als het fout gaat wat dan?
Je zou zeggen dit zijn normale vragen en kunnen normaliter gewoon eenvoudig
beantwoord worden.
Maar stel diegene heeft een licht verstandelijke beperking. Dan gaat een en
ander er toch wel anders uitzien. In hoeverre kunnen we hem of haar dan helpen?
Bijna 2,5 jaar geleden hebben we het wonen op de Ophovenerhof kunnen uitbreiden van 7 naar 11
bewoners. Hiermee zitten we aan ons maximum, omdat uitbreiding binnen de bestaande gebouwen
niet mogelijk is. Bij de laatste uitbreiding hebben we veel ouders moeten teleurstellen omdat we
simpelweg geen ruimte hebben om meer mensen te huisvesten.
Het viel ons wel op aan de jonge mensen op onze wachtlijst, dat ze dreigen tussen wal en schip te
geraken. Deze jonge mensen hebben geen reëel beeld van hun eigen mogelijkheden en beperkingen.
Hier ook nog niet de kans voor gekregen om dit te mogen leren door het te ervaren.
Wat als 24-uurs begeleiding in een woonvorm te veel is, maar bijvoorbeeld een
kamertrainingsproject weer net te weinig biedt? Wij denken dat we hiervoor een mooie en haalbare
oplossing hebben!
We hebben achter onze boerderij de beschikking over 4ha grond. Op deze grond zouden we graag
een drietal Tiny Houses willen plaatsen. Dit zijn volwaardige woonunits, zeer geschikt voor
permanent wonen in een ruimte van 32m2.
Deze units zijn verplaatsbaar en kunnen ingezet worden daar waar nodig. Organisaties zouden deze
zomaar onderling kunnen uitwisselen waardoor er geen tekort of een overschot aan vastgoed gaat
ontstaan. Zo kunnen organisaties elkaar ook helpen met een cliëntvraag. Stel een bewoner voelt zich
thuis in zijn Tiny maar niet op zijn plek in de omgeving. Doordat men de Tiny kan verplaatsen zou het
zomaar kunnen dat de bewoner zijn huisje behoud en meeneemt naar een andere omgeving
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Ook zijn de units energie neutraal. Vooral nu in deze tijd waar duurzaamheid hoog in het vaandel
staat willen we dit meenemen in ons project. Een energie neutrale unit zal met een normaal
leefpatroon en normaal comfort over een heel jaar gezien evenveel energie gebruiken als dat het zelf
opwekt. Dus op dat gebied maken we ook al een prachtige stap in de toekomst vooruit.
Dan gaan we nog een stapje verder. Deze units zijn cradle to cradle. Dat wil zeggen dat alle
grondstoffen en materialen die afkomstig zijn van andere producten gebruikt gaan worden in de
bouw van ons Tiny House. Hoe mooi klinkt dit allemaal? Het wordt nog mooier als we erbij vertellen
dat deze Tiny Houses gebouwd worden door mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Maar dan nu… die jonge mensen die tussen wal en schip dreigen te geraken. Wij denken dat deze
Tiny Houses voor hen een oplossing kunnen zijn. Binnen onze eigen Stichting denken we aan een
zestal jongeren die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Van deze jonge mensen weten
we wat ze kunnen maar waarbij we vergeten zijn te kijken naar wat ze daadwerkelijk aankunnen.
Daar zien we wel wat tegenstrijdigheden in theorie en praktijk.
Die jonge mensen willen hun dromen nagaan, maar die weg zit voor die mensen vol met gevaren en
problemen. Steeds als men dan denkt; ik kan het, ik ben niet anders, dan denken de ouders aan alles
wat er mis kan gaan. Mijn kind kan niet zelfstandig wonen, niet koken, niet wassen. Hij of zij zal
zichzelf verwaarlozen. En wat denk je van de social media die een enorme invloed kan hebben op
mijn kind?
Ouders vinden het moeilijk om hun kind ‘los te laten’. Maar uiteindelijk zal dit wel nodig zijn.
Ze moeten hun kind anders gaan ‘vasthouden’. Waarbij we wel rekening houden met de wensen van
hun kind en we ondersteunen bij het anders gaan ‘vasthouden’.
De begeleiding vanuit Ophovenerhof zal als een vangnet fungeren en daar waar nodig ingrijpen en
bijsturen als het dreigt mis te gaan.

2

Wat als … ons doel (Tiny Houses – Ophovenerhof)

Iemand met een LVB kan op zoek zijn naar meer zelfstandigheid, een woning voor zichzelf en deze
zelf inrichten naar eigen smaak. Zelf het huishouden voeren zodat de bewoner alles kan beleven en
meemaken zoals ieder ander dat ook doet. Met op de achtergrond de veiligheid en zekerheid door
nabijheid van begeleiders. De begeleiders zullen niet continue aanwezig zijn, ze zullen er zijn als de
bewoner daar naar vraagt. Begeleiders die als een helikopter erboven cirkelen en waar nodig gaat
handelen en dan uitgaat van de wensen / doelen van de bewoner.
Uiteindelijke conclusie is dat we vinden dat zorg en ondersteuning voortdurend aan evaluatie,
bijsturing en vernieuwing onderhevig zijn. Zo ook woonbegeleiding. Met dit plan denken we een stap
te zetten op weg naar een volwaardig leven voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
De eigen regie hebben over je leven, gebruik maken van het sociale netwerk. Volwaardig meedoen
met de zekerheid van een vangnet. Misschien de mogelijkheid hebben om een eerste stap te zetten
naar nog meer zelfstandigheid. Ofwel accepteren dat dit het hoogst haalbare is, of misschien al te
hoog gegrepen is.
Uiteraard zijn we graag bereid onze ervaringen te delen met andere organisaties. Wat zou het fijn
zijn als we met elkaar deze manier van wonen kunnen aanbieden. En zo veel meer tussen wal en
schip geraakte jongeren met een LVB kunnen helpen, zodat ze een zo mooi en volwaardig leven
kunnen opbouwen.

Dus, WAT ALS we nu eens Tiny Houses gingen plaatsen?
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