
 

 

Op 15 december 2006 bestond 
‘tHuis als thuis 5 jaar en dit wil-
den we niet ongemerkt voorbij 
laten gaan.  Daarom nodigden 
wij iedereen uit die in de afgelo-
pen 5 jaar op welke wijze dan 
ook het mogelijk heeft gemaakt 
om ‘tHuis te maken tot wat het 
nu is:  een thuis voor Tjakko, 
Thomas, Erik, Job en Pascal. 
Dat was op Zondag, 11 februari 
2007 in Café De Meester in 
Zoeterwoude-dorp. 

In vogelvlucht namen we ieder-
een mee door de afgelopen 5 
jaar en daarnaast hebben we 
aandacht besteed aan de be-
stuurswisseling van onze Stich-
ting ‘tHuis als thuis. 
Er was ook gelegenheid om ge-
woon gezellig bij te praten met 
een hapje en drankje. 
 
Dit feestelijk jubileum werd 
aangeboden namens ouders en 
team van ‘tHuis. 

Wist je dat… 

 
∗ Een team van 19  

professionele verzorgers 
betrokken zijn! 

  

∗ Wij een website heb-
ben  www.thuisalsthuis.nl 

  

∗ Wij het gironum-
mer  4253983  hebben  

  

∗ Er op 3 juni 2007 een 
“open huis” middag is! 

 

∗ Wij blij zijn dat het goed 
gaat met de jongens. 
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Om u in staat te stellen een in-
druk van ’t Huis en z’n omge-
ving te krijgen organiseren wij 
een “open huis” op zondag 3 
juni 2007 waar u van harte wel-
kom bent tussen 14.00 – 17.00 
uur en vragen kunt stellen aan 
ouders, verzorging en/of stich-
tingbestuur onder het genot van 
een hapje en een drankje. 

  De jongens zelf zullen niet lij-
felijk aanwezig zijn omdat de te 
verwachte drukte te veel voor 
hun is en daardoor volledig 
“van slag” kunnen raken. Echter 
we verzorgen een doorlopend 
actuele Powerpoint presentatie 
waarop de jongens in hun dage-
lijkse bezigheden te zien zijn. 

Open Huis door Wim van Tol 



 

 

Hartelijk welkom op dit eerste lustrumfeest van 

‘t Huis als thuis. Samen met u realiseren wij al vijf 
jaar het wonen voor onze kinderen Thomas, Tjak-
ko, Erik, Pascal en Job en daar spreek ik bij deze, 
mede namens de andere ouders, mijn grote dank 
voor uit. 
 
Mensen vragen wel eens: hoe begin je een woon-
initiatief? Het begint heel simpel: je pakt een 
blanco vel papier en je droomt; hoe wil ik dat 
mijn kind woont als het thuis niet langer meer 
gaat. 
 
Op 26 juli 2000 dienden we het projectvoorstel 
“Ouderinitiatief met PGB” in bij Swetterhage en 
na enkele zenuwslopende weken kwam het ver-
lossende woord: We kregen groen licht van de 
Raad van Bestuur om het ouderinitiatief te gaan 
realiseren in één van de woningen op het terrein 
van Swetterhage. En toen begon het “feest”. 
 

Na vijf jaar kunnen we zeggen dat het ons is 

gelukt!: ‘tHuis is een thuis voor de jongens gewor-
den en er zijn soms momenten waarop we ons 
met elkaar één grote familie voelen, maar dat is 
niet vanzelf gegaan! We hebben met z’n allen veel 
geïnvesteerd om te komen waar we nu zijn. Het is 
een soort huwelijk waarin we continu moeten 
werken aan de relatie. 
Het sleutelwoord is Communicatie, en we hebben 
wat af-gecommuniceerd! 

 
Ook voor de buitenwereld is ‘tHuis als thuis niet 
onopgemerkt gebleven: verschillende interviews 
in kranten en relevante en minder relevante bla-
den hebben we gegeven, we hebben meegewerkt 
aan diverse publicaties over wooninitiatieven, we 
hebben lezingen mogen geven voor ondersteuners 
van wooninitiatieven en op scholen en krijgen af 
en toe ouders over de vloer die zelf bezig zijn met 
het opzetten van een ouderinitiatief. Mensen wil-
len leren van onze ervaringen en dat is prachtig 
want iets wat goed is moet je niet voor jezelf wil-
len houden. Daarnaast geeft de belangstelling ook 
aan dat het uniek is wat we met elkaar hebben 
neergezet en dat mag, zeker nu, ook wel eens ge-

zegd worden. 
 
“Waarin onderscheiden jullie je van andere woon-
vormen?”, is ook een veelgestelde vraag. Ik vind 
dat een lastige vraag. Ons doel is nooit geweest 
om ons te onderscheiden van anderen en ik weet 
ook niet echt hoe het bij anderen gaat. Wat wij 
wilden was simpelweg zélf keuzes maken. Keuzes 
die het beste passen bij onze kinderen en bij ons 
als ouders. Het PGB heeft ons de mogelijkheid 
gegeven om zelf het wonen voor onze kinderen 
vorm en inhoud te geven. 
Dat hebben we gedaan, gebaseerd op een aantal 
voor ons essentiële waarden, noem het onze visie: 

∗ Wij ouders geven de zorg niet uit handen maar 
wij delen de zorg met mensen waar we zelf voor 
kiezen 

∗ Als ouders en professionals erkennen en respec-
teren we elkaars positie en deskundigheid; we 
vullen elkaar aan en vormen samen één team; 

∗ Wij laten als ouders ons kind niet los maar zijn 
hem anders vast gaan houden en 

∗ Onze gezamenlijke doelstellingen zijn richting-
gevend 

 

Dat wij als ouders en begeleiders bewust voor 
elkaar hebben gekozen maakt dat we ons samen 
verantwoordelijk voelen voor het behalen van 
onze gezamenlijke doelstellingen waarbij altijd 
het belang van de kinderen voorop staat. Dát is de 
kracht van ‘tHuis! 
 
‘tHuis als thuis is niet alleen een huis, niet alleen 
een thuis. ’tHuis als thuis is een cultuur en laat 
zien hoe het óók kan en daar mogen we met z’n 
allen trots op zijn! 

 

 

 

Desirée Pardon tijdens haar dankwoord 
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‘t Huis in Vogelvlucht door Desirée Pardon 
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Nieuwsbrief april 2007 

Vandaag staan we ook stil bij ons bestuur. Het 

bestuur van Stichting het Huis als thuis. 
In het eerste jaar na het oprichten van het huis 
merkten we dat er naast de zorg voor onze kinde-
ren en de zorg voor het team, veel meer bij kwam 
kijken. 
We wilden bijvoorbeeld graag een snoezelkamer, 
we wilden dat de kinderen op vakantie gingen. De 
huisraad moest bijna elke maand voor de helft 
vervangen worden, in de tuin moesten we naar 
onze jongens zoeken tussen met hoge gras en on-
kruid. Al snel werd duidelijk dat dat onze privé-
budgetten ver ging overschrijden. 
Ook waren we trots op ons initiatief en wilde dat 
uitdragen. 
Al met al reden genoeg om van ons initiatief een 
stichting te maken. Op die manier zouden we 
makkelijker aan onze wensen kunnen werken. 
 
Bij een stichting hoort een bestuur en daar moe-
ten mensen in. Het zou vooral een ‘papieren’ 
functie zijn en ik vond al snel mijn vier vriendin-
nen bereid om deze functie te vervullen. En voor 
de verhoudingen brachten Desirée en Paul nog 
een man in. 

 
23 oktober 2003 was het zover. Stichting ’t Huis 
als thuis was een feit. 
Wat begon met gezellige vergaderingen eens in de 
zoveel tijd mondde langzaam uit, onder de beziel-
de druk van Desirée, in veel méér dan een 
‘papieren’ functie. 
Er werden fondsen aangeschreven, een website 
opgericht. Het bestuur leek er een beetje ‘in 
geluisd’. In ieder geval voelde ik dat wel zo’n 
beetje. 
Ze hebben zich lang kranig gehouden maar waren 
toch vooral het liefst ‘praktisch’ bezig. Dat uitte 
zich bijvoorbeeld in een schoonmaakactie in ’t 
Huis maar vooral de organisatie van het benefiet-
concert in de Lokhorstkerk in oktober 2004. Het 
hoogtepunt in hun bestuursperiode. 
’n Hartverwarmende avond met professionele 
musici die belangeloos, prachtige muziek maak-
ten in een bomvolle kerk.  

Eigenlijk was dit hoogtepunt hét moment geweest 
om af te treden als bestuur maar plichtsgetrouw 
als ze zijn, hebben ze hun termijn volgemaakt. 
Namens de ouders wil ik Marian, Jolien, Henriët-
te, Marga en Arjan hartelijk bedanken voor jullie 
inzet en betrokkenheid. 
 
Per 1 juli 2006 is er een nieuw bestuur aangetre-
den onder de bezielende begeleiding van Wim 
van Tol, de vader van Desirée.En als we naar zijn 
gedrevenheid kijken, kunnen we die van Desirée 
beter begrijpen. Naast Wim, zijn Suzanne (de zus 
van Erik) en Marlies (de tante van Tjakko) de an-
dere bestuursleden. 
Ook met dit bestuur zien we, met het volste ver-
trouwen, de toekomst tegemoet. 

Ons bestuur door Carolien van Gendt 

 

 

 

‘een snoezelkamer’ 
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 Ik ben Wim van Tol, woon in Leiden, heb het 

werken voor een werkgever 3 jaar geleden gestopt 
(wat me trouwens uitstekend bevalt) en ben reeds 
16 jaar de Opa van o.a. Thomas. 
 Mijn helaas veels te vroeg overleden vrouw en ik 
hebben ons altijd zeer betrokken gevoeld bij Tho-
mas en zijn dat ook door Paul & Desiree. 
 Zo heb ik dus “de geboorte” , nu ruim vijf jaar 
geleden, van dit ouder initiatief van heel dichtbij 
meebeleefd en heb daar nog steeds veel bewonde-
ring voor. 
   
Voor de de ouders die dit aandurfden, het belang 
van hun kind voorop stelden, De gesprekken aan-
gingen met de benodigde instanties, de vreugde 
als iets lukte, de frustratie als het tegen zat en 

daarna alsnog  succes, echter vooral de stap jouw 
kind aan de volledige verzorging van anderen toe 
te vertrouwen, de stap dat jouw huis niet zijn 
thuis meer is op zo’n jonge leeftijd, Dat is nogal 
wat! 
 
Echter na de eerste moeilijke periode te gaan er-
varen dat de verzorging  geweldig is door een zeer 
betrokken professioneel team en het gevoel ging 
groeien dat de jongens in goede, veilige handen 
zijn. 
Ze hebben weer echt een Thuis !! 
 Ook ik wil hier mijn waardering uitspreken naar 
de leiding van Swetterhage die mede de mogelijk-
heid  heeft geboden dit initiatief handen en voe-
ten te geven en 
 
 Zeker ook het Zorgkantoor die bereid was (en is) 
mee te denken om het geheel financieel te kunnen 
realiseren en te continueren. 
Ik wil daarvoor allen bedanken die bij al het voor-
gaande betrokken waren (en zijn), tenslotte is een 
van hen ook nog mijn kleinzoon!! 
 
Dan wil ik nu graag enige aandacht vragen  voor 
onze Stichting ’t Huis als thuis, welke is opgericht 

op 23 oktober 2003 met als doelstelling “het be-
vorderen van geïntegreerd wonen van mensen 
met een verstandelijke beperking en deze een 
prettig en veilig woonmillieu te bieden waar zij 
zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
  
 Het eerste bestuur heeft daarvoor veel vrijwillig 
werk verricht zoals voldoen aan de benodigde 
formaliteiten, bekendmaking, fondsen aanschrij-
vingen,werving van Vrienden, en niet te vergeten 
de organisatie van evenementen zoals het bene-
fietconcert 

 
Wat is er zoal bereikt? Er kon meubilair voor het 
huis worden aangeschaft, midweek vakanties en 
dagjes-uit worden georganiseerd, leer-en speel 
materiaal beschikbaar worden gesteld. Al bij al,   
Veel!!  Daarvoor willen wij, het huidige bestuur, 
ook onze dank uitspreken. 
 
Dat brengt me bij het nieuwe bestuur welke wordt 
gevormd door 

∗ Suzanne Veltmeijer, zus van Erik(een van de 
jongens),  Secretaris 

∗ Marlies van Gendt, tante van Tjakko(een van 
de jongens) , Penningmeester 

∗ Ikzelf, Voorzitter. 
 
Wij willen het werk, begonnen in 2003, voortzet-
ten met enthousiasme en in het belang van de vijf 
jongens, beseffende dat vrijwilligheid geen vrij-
blijvendheid inhoudt. 
We willen het graag doen in nauwe samenwer-
king met de ouders en de verzorging, elkaar infor-
merend en vooral motiverend. 

In het belang van de 5 jongens door Wim van Tol 

 

 

Wim van Tol, de Voorzitter 



 

 

“Ik ben er trots op dat de initiatiefnemers van ’t 
Huis als Thuis met ons in zee zijn gegaan. Het is 
voorzover ik weet een uniek project. Natuurlijk is 
het ook een zakelijke relatie tussen vijf budget-
houders en een zorgaanbieder, maar wij leren 
heel veel van de samenwerking met de ouders 
binnen de woning. 
 
Zij en onze medewerkers staan samen voor de 
taak om de kinderen een veilige en stimulerende 
woon- en leefplek te bieden. Daarvoor zetten we 
alle gezamenlijke kennis en ervaring in. Dat  
 

 
vraagt best veel in de communicatie en de onder-
linge afstemming. Gelukkig levert het ook veel op. 
 
In de eerste plaats natuurlijk voor de kinderen. 
Als ik hoor dat het goed met ze gaat en ze het in ’t 
Huis naar hun zin hebben, word ik daar blij van. 
Maar ook van medewerkers begrijp ik dat de ma-
nier van werken die ze samen met ouders hebben 
ontwikkeld hen veel werkplezier geeft. Dat is bij-
na net zo belangrijk. 
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Gerard Gerding, voorzitter 
van de Raad van Bestuur van de 

Gemiva-SVG Groep, de organisatie 

waar de medewerkers van ’t Huis als 

Thuis in dienst zijn  

Niet loslaten maar anders vasthouden door het team 

Deze tekst is overgenomen uit het boek dat door het 
team op de Jubileumdag cadeau is gedaan aan de 
ouders. 

Met medewerking van een zorgaanbieder realiseert 

een groepje ouders een veilige woonplek voor hun 

kinderen mei beperkingen. Ze zijn nog jong - op het 

moment dat het initiatief van start gaat zijn de oud-

sten tien jaar - maar kunnen vanwege hun specifieke 

zorgvraag niet meer thuis wonen. Toch willen de ou-

ders de zorg niet uit handen geven. Wat ze wél willen, 

is de zorg delen. Het PGB lijkt hen' die mogelijkheid 

te bieden. "Vijfjaar geleden kwam op het terrein van 

instelling Swetterhage hier in Zoeterwoude een wo-

ning vrij", vertelt Desirée Pardon, een van de ouders. 

"We vonden dat een prima plek voor onze kinderen, 

het is een vriendelijk terrein. Het bestaande huis vol-

deed aan al onze wensen. De zorgaanbieder waar 

Swetterhage onder valt, de Gemiva-S VG Groep, vond 

het ook een mooi plan. De jongens zijn er in december 

2001 ingetrokken en met wat ups en downs is 'tHuis 

geworden wat het nu is. En daar zijn we allemaal heel 

tevreden over. De jongens zijn gelukkig, de medewer-

kers zijn zeer deskundig en vormen samen met ons als 

ouders een stabiel team. Met z'n allen zijn we trots 

op 'tHuis, het is een unieke woon- en zorgvorm." 

Het is inmiddels dik vijf jaar geleden dat we met zijn 

allen proosten op een vruchtbare samenwerking. De 

uitgangspunten, die ons bekend zijn, de kinderen een 

thuis bieden die de gezinssituatie zoveel mogelijk 

benadert. Een thuis bieden waar zij zich veilig en 

geborgen voelen en waar er ruimte is om zich naar 



 

 

eigen mogelijkheden te ontwikkelen stonden hoog in 

het vaandel. Dit alles met de nadruk op SAMEN. 

Iedereen die toen aanwezig was herinnert zich de 

pictoprikker, “samen”  in het champagne glas nog 

wel. 
 

In de afgelopen jaren hebben we successen geboekt 

en ook mindere tijden gekend. Iedereen heeft op zijn 

of haar manier bijgedragen aan 'tHuis als Thuis. 

Een plek waar de jongens zich veilig en geborgen 

kunnen voelen. In eerste instantie hun HUIS en dat 

blijkt gelukkig ook wel. 

 

Na het vele voorwerk van de families, begonnen we 

enthousiast aan 'tHuis door elkaar te leren kennen, 

af te tasten en een lijn uit te zetten. Die aanloop fase 

-heeft best een tijdje geduurd. Het was vallen en op-

staan en hollen of stilstaan, nou ja stilstaan eigenlijk 

niet. Na een jaar of twee vonden er veranderingen 

plaats waardoor het even flink pittig was. In die pe-

riode werd het duidelijk hoe de verantwoordelijkhe-

den lagen en rollen en posities werden duidelijker. 

Het mooie was dat we in die tijd wel steeds met el-

kaar in gesprek bleven en elkaars uitgangspunten 

respecteerden.  
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‘Een mooie terugblik’ 


