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Wat hebben de kinderen, ouders en medewerkers in 't 

Huis allemaal meegemaakt de afgelopen tijden? Wij willen 

hierbij een kort overzicht geven van het afgelopen anderhalve 

jaar, want al met al is het teveel om even op te noemen. 

Er is in het afgelopen anderhalf jaar veel veranderd in 

't Huis. Om te beginnen zijn in januari 2010 Pascal en Job 

naar een andere woning verhuisd, omdat zij een ander leef-

klimaat nodig hadden dan wij in 't Huis nastreven.  Begin 

februari 2011 is Nina in 't Huis komen wonen. 

Op 28 februari hebben wij afscheid moeten nemen van 

Thomas, die vanaf de start van  't Huis hier gewoond heeft. 

Zijn overlijden was een schok voor iedereen. In de eerste 

plaats voor zijn ouders Paul en Desirée, zijn zus Emmely en 

zijn broer Jesse. Maar daarnaast ook voor alle medewerkers 

in 't Huis, die hem vele jaren hebben begeleid, en voor de ou-

ders van de andere kinderen in 't Huis. Ook Erik en Tjakko 

hebben ieder op hun eigen wijze het overlijden van Thomas 

ervaren en moeten verwerken. 

Er was een totaal andere situatie ontstaan in korte 

tijd, die de nodige aanpassing vroeg van de begeleiding, ter-

wijl er tegelijkertijd veel verdriet was om het overlijden van 

Thomas.  Alle lof voor de manier waarop de begeleiding alle 

veranderingen heeft doorstaan, werktijden heeft aangepast 

aan de nieuwe situatie en meegedacht heeft over oplossingen. 

Per 1 oktober 2010 hebben wij Nathan mogen verwelko-

men als 4e bewoner van  't Huis. 

De rust is inmiddels weergekeerd en iedereen lijkt zijn/

haar draai en ritme weer gevonden te hebben. En nu ook de 

lente is aangebroken, ziet het er allemaal weer zonniger uit. 
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Nina 
Jan en Hiltje (ouders van Nina) 
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Nina woont sinds begin februari 2010 in 't 

Huis. En met veel plezier! Een goede reden om 

haar voor te stellen in deze " 't Huis Info". 

Nina is geboren op 27 september 1995 in Leiden, 

ongeveer 10 minuten eerder dan haar tweeling-

zusje Joeke.  Voor haar 3 jaar oudere broer Jesse 

was de komst van 2 zusjes in één keer wel even 

wennen. Voor ons als ouders overigens ook. Te-

meer daar al gauw duidelijk werd, dat het met 

Nina niet helemaal goed ging en zij zich anders en 

trager ontwikkelde dan haar zusje Joeke. 

Toen Nina bijna 3 jaar oud was, ging zij voor het 

eerst naar het Kinderdagcentrum De Walnoot in 

Leiden, een dagcentrum voor verstandelijk en 

meervoudig be-

perkte kinderen. 

Tot op de dag 

van vandaag is 

Nina elke school-

dag op de Wal-

noot te vinden. 

Vanaf haar 7e jaar ging Nina regelmatig naar 

een logeerhuis, tot zij in april 2008 ging wonen 

op Swetterhage. Toen er begin 2010 een plek vrij-

kwam voor Nina in 't Huis hebben wij deze moge-

lijkheid met beide handen aangegrepen. De sfeer 

en het leefklimaat in 't Huis was precies wat Nina 

(en wij dus ook) nodig had. En zo kwam er met de 

komst van Nina dus een eind aan het mannen-

huishouden in 't Huis. 

Om de lezer een beeld te geven van wie Nina 

nu eigenlijk is volgt hieronder een korte beschrij-

ving aangevuld met wat foto's van haar. 

Nina is een vrolijke meid met een groot gevoel 

voor humor. 

Ze is bij voorkeur erg ondeugend en is een 

echt gezelligheidsdier. Hoe meer zielen, hoe meer 

vreugd. Zonder dat verkommert zij. Zij geniet 

volop als wij haar ophalen om naar huis te gaan 

of als wij op bezoek komen in 't Huis. Zij is dol op 

haar broer en zusje, en op ons. 

Nina heeft een sterke eigen wil.  Zij kan niet 

praten, maar weet goed aan te geven wat zij wil en 

wat zij niet wil. Zij doet dit non-verbaal en met 

behulp van haar spraakcomputer, die zij goed 

weet te bedienen. Hoewel zij zelf niet kan spre-

ken, begrijpt zij wel veel van de gesproken taal. 

Nina heeft een rolstoel, waarmee zij zich goed 

kan verplaatsen. Als het goed weer is, rijdt zij lek-

ker rond in de nabijheid van 't Huis. Binnen zit zij 

niet in de rolstoel, maar kruipt zij rond of loopt zij 

met de begeleiding. Meestal is zij in gezelschap 

van de begeleiding of andere kinderen in de 

woonkamer of aan de eettafel te vinden.   

Wat vindt Nina allemaal leuk? 

Activiteiten vindt zij vooral leuk als die samen 

met anderen/begeleiding gedaan worden. 

Dan wil zij zelfs wel een huishoudelijk taakje 

doen, zoals de aardappelschillen in de prullenbak 

gooien of de slabben in de wasmand gooien. Nina 

houdt van stoeien en wilde spelletjes. 

Een bezoek aan een pretpark vindt zij hele-

maal geweldig. Zij is 

dol op muziek en 

zingen, op zwem-

men, met de lift naar 

boven en beneden 

gaan, in de hangmat 

dollen, met Joeke 

gitaar spelen en met Jesse verstoppertje spelen. 

Verder gaat zij heel graag langdurig in bad of on-

der de douche. Ook erg leuk zijn verjaardagen 

met veel bekende mensen. 

Als er iets gebeurt als zij op een knopje 

drukt, dan vindt zij dat erg interessant: dus de 

afstandsbediening, de radio-cd-speler in de auto, 

de computer en de telefoon zijn onweerstaanbaar 

voor haar. 

En wat verder niet onvermeld mag blijven is 

haar absolute voorkeur voor patat als het om eten  

gaat. Dat is in kort bestek… onze Nina. 

Nina! 



 

 

Sinds Oktober 2010, alweer een half jaar 

woont Nathan in ‘t Huis. Voorlopig alleen door de 

week want in de weekenden is hij afwisselend bij 

zijn vader of moeder. Er is voor Nathan nog 

steeds geen diagnose gesteld. Op dit moment, hij 

is 12, heeft hij de ontwikkelingsleeftijd van een 

kind van ca. 1.5-2 jaar. Hij is in het half jaar in ‘t 

Huis al best goed “ingeburgerd” en wordt door 

iedereen al helemaal geaccepteerd en is echt “part 

of the family” 

Nathan is bijna altijd vrolijk en hij geeft vaak 

de indruk dat het leven een groot feest is. En bij 

een feest hoort natuurlijk muziek. Nou wat 

Nathan betreft klopt dat helemaal. Want zonder 

muziek is het leven een stuk saaier. Voor Nathan 

helemaal: voor muziek kun je hem bij wijze van 

spreken wakker maken (hij slaapt best vast dus 

dat zou niet eens zo makkelijk zijn). Zodra hij 

muziek hoort of iemand zingt dan luistert hij  en 

trekt een gezicht dat zegt “ja dat is het helemaal, 

ga door, ga door. 

De enige keer dat Nathan muziek niet leuk 

vindt is wanneer de fanfare voorbij komt, met 

trommels en een grote hoempapa. Als je daar 

dichtbij staat dan voelt dat wat raar in je buik en 

dat valt minder goed in de smaak bij Nathan. Het 

gezicht staat dan naar regen en onweer en  soms 

komt er zelfs een klein traantje. Maar zoals ge-

zegd Nathan houdt zielsveel van muziek en als hij 

eens een keer met zijn verkeerde been uit bed is 

gestapt (komt bijna nooit voor) of hij heeft ver-

driet om het een of ander dan doet een beetje mu-

ziek wonderen. 

Nathan houdt ook erg van de buitenlucht. Je 

kunt hem geen groter plezier doen dan met hem 

te gaan wandelen.  

 

In veel dingen, eigenlijk in alles, is Nathan 

meer een consument dan een producent. Dat 

geldt zeker voor eten. Hij kan best wel het een en 

ander verstouwen maar vreemd genoeg is dat aan 

zijn gewicht niet te merken. Hij is, en blijft on-

danks zijn goede eetlust een echte lichtgewicht. 

 

Communiceren doet hij op allerlei manieren. 

Via zijn mimiek, gedrag, wijzen, en als het echt 

belangrijk is komt hij naar je toe en neemt je mee 

naar datgene waar iets mee moet gebeuren. Pra-

ten kan hij niet echt. Hij kan veel woorden nazeg-

gen alhoewel niet allemaal even duidelijk. Schom-

mel wordt zoiets als lommel en gitaar zoiets als 

itaar. Maar al met al kan hij best al het één en 

ander aangeven. 

 

Ik denk dat Nathan het goed naar z’n zin 

heeft in ‘t Huis en lekker zichzelf kan zijn. Dat 

komt natuurlijk vooral door alle goede zorgen van 

alle lieve begeleiders om hem heen (niets dan lof 

daarvoor), door zijn nieuwe broertjes (Erik en  

Tjakko) en zusje (Nina), door het gezellige, knus-

se, voldoende ruime huis en door  het warme nest 

dat vanuit het ouderinitiatief geboden wordt. Ik 

denk dat Nathan heel erg boft dat hij hier een 

plekje heeft gevonden. Ik heb dan ook nog geen 

enkele spijt van mijn beslissing om Nathan on-

danks zijn jonge leeftijd al uit huis te plaatsen 

alhoewel, maar dat hoort erbij, ik het er soms wel 

moeilijk mee heb. 

Pagina 3 

NATHAN 
Luc (vader van Nathan)  

Nathan! 
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WINTERWONDERLAND IN HAARLE 
Nicoline (begeleiding)  

Eind 2010 was de wens om toch nog op vakan-

tie te gaan wel heel groot dus we besloten alsnog 

een wintervakantie te organiseren met die ge-

dachte dat de kinderen in ‘t Huis ook erg kunnen 

genieten  van een gezellige warme sfeer in huis. 

Ook hadden we genoeg binnen activiteiten be-

dacht en blijft zwemmen favoriet en dat kan het 

hele jaar door! 

Bestemming werd een Landal vakantiehuisje 

in Haarle (voor Tjakko gewoon Haarlem… J) 

waar Erik, Tjakko, Nina en Nathan met Linda en 

Nicoline op 13 december aankwamen. Op het mo-

ment van aankomst begon het enorm te sneeu-

wen en al snel bevonden we ons in  een schattig 

knus huisje gelegen in een prachtig mooi winters 

landschap. 

 

Het huisje was voorzien van vloerverwarming 

wat vooral voor Nathan en Nina echt heerlijk was!  

Ons vakantieparkje lag aan de voet van de Sal-

landse Heuvelrug waar we dinsdag een hele 

mooie sneeuwwandeling gemaakt hebben, het 

leek wel een sprookje, zo mooi! Eenmaal terug in 

het huisje hebben we een heerlijke stamppot met 

rookworst gemaakt, wat helemaal in het plaatje 

paste. 

Op woensdag kwamen Rose, Thijmen en Ralf 

ons afwisselen. Zij hebben op het vakantiepark 

alle extra faciliteiten ontdekt. Het ballenbad en de 

binnen speeltuin en uiteraard het zwembad. Ook 

zijn ze met z’n allen een avondje uit eten geweest. 

Ondanks het afgegeven weeralarm op vrijdag, is 

iedereen toch weer veilig thuis gekomen en heb-

ben ze er weer van genoten. 
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 ’t HUIS ZOEKT EEN NIEUWE HUISGENOOT 

‘t Huis als thuis is  een ouderinitiatief voor 

vijf jongeren met een verstandelijke beperking  in 

Zoeterwoude-dorp (ZH). Het initiatief draait al 9 

jaar succesvol en met een stabiel team van bege-

leiders.  De zorg en begeleiding wordt ingekocht 

met Persoons Gebonden Budget bij een erkende 

zorgaanbieder, maar ook via Zorg in Natura zijn 

er mogelijkheden binnen dit ouderinitiatief. In de 

nabije toekomst (begin 2013) gaan de jongeren 

verhuizen naar een nieuw te bouwen woning,  die 

geschikt is voor 7 bewoners. 

Door wijzigingen in de huidige groepssamen-

stelling  hebben wij op dit moment een woon-

plek beschikbaar. Er wonen nu drie jongens en 

één meisje in ‘t Huis. 

 

Wij zijn op zoek naar een jongen/meisje in 

de leeftijd van 12 tot 21 jaar. Hij/zij heeft een in-

dicatie voor 24-uurs begeleiding (ZZP vg 05 of 

06). Hij/zij heeft ouders die graag bereid zijn om 

actief te participeren in het ouderinitiatief. 

Voor meer informatie kunt u  -uiteraard geheel 

vrijblijvend- contact opnemen met Hiltje Barend-

sen. 

Email:   hiljan@kpnplanet.nl 

Mobiel: 06-15080712 

Tel.:   071-5418925 
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EEN FUNCTIONELE TUIN ! NIEUWBOUW 'T HUIS 
Swetterhage is begonnen aan een enorm 

project: alle woningen op het terrein van Swet-

terhage zullen gesloopt worden en er zullen nieu-

we woningen, die voldoen aan de huidige eisen, 

worden gebouwd. 

Omdat er tegelijkertijd gebouwd en gewoond 

moet worden, verloopt het hele project in ver-

schillende fases, waarbij telkens een aantal wo-

ningen tegen de vlakte gaan en de bewoners van 

deze woningen naar nieuw verrezen woningen 

elders op het terrein verhuizen. Vervolgens kan 

weer gebouwd worden op de plek van de gesloop-

te woningen. 

De gehele operatie neemt een aantal jaren in 

beslag. Oorspronkelijk dacht men in het derde 

kwartaal van 2015 klaar te zijn, maar er is -zoals 

gebruikelijk bij dit soort bouwprojecten- al enige 

vertraging opgelopen.  

Ook 't Huis wordt gesloopt en vervangen door 

nieuwbouw elders op het terrein.  

 

In het overzicht staan in kleuren de verschil-

lende fases van het project aangegeven. 't 

(nieuwe) Huis is te vinden helemaal links onderin 

Locatie 1B. Oorspronkelijk zou deze locatie in het 

tweede kwartaal van 2012 gereed zijn. Maar ge-

zien het feit dat de vorderingen op de toekomstige 

locatie van 't Huis er op dit moment (april 2011) 

zo uitzien (zie foto boven), staat de opleverdatum 

momenteel gepland begin 2013. 

Wordt vervolgd! 
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