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Onze kinderen wonen nu al geruime tijd met z’n vieren 

in ’t Huis en hebben het daar goed. De nieuwbouwwo-

ningen, die Swetterhage laat bouwen, bieden over het 

algemeen plaats aan 8 bewoners. Gelukkig komen er in 

’t nieuwe Huis geen 8 maar 7 kinderen te wonen, het-

geen nog steeds bijna een verdubbeling is! Het liefst 

hadden wij het aantal kinderen uiteraard op 4 gehou-

den, maar gezien de nieuwbouw (die uiteraard zijn voor-

delen heeft) en de bezuinigingen zijn wij genoodzaakt 

uit te breiden met 3 kinderen. Het is de enige manier om 

ons wooninitiatief financieel te laten overleven.  

Toen dit in 2010 duidelijk werd, realiseerden wij ons 

dat wij er hard aan zouden moeten trekken om 3 kinde-

ren te vinden, die goed in ’t Huis en bij onze kinderen 

passen. En die bovendien ouders hebben, die de nodige 

tijd willen investeren om in samenwerking met de bege-

leiding en met Gemiva-SVG die huiselijke sfeer en war-

me zorg te realiseren die ons voor ogen staat. Van een 

meisje, Ariënne, was al bekend dat haar ouders haar 

graag wilden laten wonen in ’t Huis, als de nieuwbouw 

gereed zou zijn. Zij was begin 2010 al eens komen kijken 

in ’t Huis en had toen ook kennisgemaakt met de kinde-

ren en de begeleiding. Maar er moesten nog 2 kinderen 

gevonden worden. 

En dus hebben wij diverse acties ondernomen, zoals 

het benaderen van afdelingen zorgbemiddeling van an-

der zorgaanbieders met de vraag of zij mogelijk geschik-

te kinderen op hun wachtlijsten hadden staan. Met de 

MEE in Leiden is ook contact gezocht. Daarnaast heb-

ben wij advertenties geplaatst op verschillende websites 

en hebben wij zelf een website ontworpen. Een van de 

ouders heeft samen met een begeleidster van ’t Huis een 

presentatie gegeven over ’t Huis voor geïnteresseerde 

ouders op het kinderdagcentrum van Gemiva-SVG in 

Leiden. Ook zijn ouders, die wij al kenden, persoonlijk 

door ons benaderd.  
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Van 4 naar 7 kinderen 
 

Hoewel het tot onze verbazing (wie wil er 

nu niet dat hun kind in ons fantastische huis 

komt wonen) in het begin niet storm liep, 

bleken er later toch meer geïnteresseerden te 

zijn dan er plaatsen waren.  

Via een zorgvuldige selectie met behulp 

van de gedragsdeskundige van Swetterhage 

en een begeleidster van ’t Huis zijn nu de 

kinderen bekend, die ’t Huis komen verster-

ken na de verhuizing. Zowel de ouders als de 

begeleiding hebben met de nieuwe ouders 

kennis gemaakt. Het zal een hele verandering 

zijn om van 4 naar 7 kinderen te gaan, maar 

gezien de zorgvuldigheid waarmee kinderen 

en ouders uitgekozen zijn, hebben wij alle 

vertrouwen dat de kinderen met elkaar over-

weg zullen kunnen en met plezier met elkaar 

in een huis zullen wonen. 

In ’t nieuwe Huis komen de volgende nieu-

we huisgenoten: 2 meisjes (jong volwasse-

nen), Ariënne en Denise, en een jongen, Max. 

Max zal met zijn 13 jaren de jongste van het 

huis zijn. 

Ariënne en Denise zijn oude bekenden 

van Erik, Tjakko en Nina: zij kennen elkaar 

van het kinderdagcentrum de Walnoot, dat 

zij allemaal in het verleden bezocht hebben.  

Van 4 naar 7. Het is een geluksgetal. Een 

beetje bijgeloof kan geen kwaad. Het gaat 

mooi worden. 
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Boottocht op de Kaag 
Sanne & Nicky 
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Op zaterdag 18 augustus hebben we met 

het Huis een leuk dagje uit gehad. Dit was ter 

ere van het 10 jarig bestaan van t Huis 

(december 2011). We zijn namelijk met de 

boot een middagje gaan varen vanuit Leiden 

richting de Kaag. We verzamelden om 14.00 

uur bij Babbels in Leiden, waar iedereen net-

jes op tijd was en veel zin had om met dat 

mooie weer lekker het water op te gaan. Ge-

lukkig was er op het water nog wat wind, 

want de temperatuur op deze dag was erg 

hoog. 

De eerste 20 minuten probeerde de en-

thousiaste kapitein nog wat te vertellen over 

verschillende bezienswaardigheden, maar 

door de enthousiaste geluiden van de 

(opgewonden) kinderen is hij daar uiteinde-

lijk mee gestopt. Wat we nog wel hebben 

meegekregen, is dat we onder de laagste brug 

van Leiden zijn doorgegaan.  

Aan boord hadden we een kist vol drin-

ken en alle ouders hadden voor ( veel te veel) 

eten gezorgd. Opvallend detail hierbij was 

dat Nathan steeds het wijnglas van Carolien 

pakte en zonder enige krimp de wijn op-

dronk. Onder de vele bruggetjes in Leiden 

werd er door de kinderen hard gegild, omdat 

zij dit erg spannend vonden. 

 

Het was druk op het water, omdat veel 

mensen er voor hadden gekozen om te gaan 

varen met dit lekkere weer. Een of andere 

onbekende besloot om vanaf een andere boot 

een "bommetje " te maken, waardoor Erik 

aardig nat was geworden. Gelukkig kon daar 

hard om worden gelachen. Al met al een ge-

slaagde en gezellige middag !! 

Onder de brug door 



 

 

Na een rustige ochtend vertrokken we 

maandagochtend richting het noorden van 

het land.  

Toen de boot in zicht kwam riep Nathan 

al "grote grote boot!!". Eenmaal geparkeerd, 

snel uit de auto om naar buiten te kijken. De 

overtocht duurde maar 20 minuten dus we 

moesten snel zijn.  

Aangekomen op het park mochten we di-

rect naar het huisje... Een huisJE dekt eigen-

lijk de lading niet, het was namelijk een 

prachtig, nieuw, groot huis. Een open keu-

ken, een flatscreen tv, een ingebouwd haard-

vuur (wat op zich ook al een tv was J), een 

grote slaapkamer beneden voor Nina inclu-

sief een aangepaste badkamer! Het zonnetje 

scheen dus iedereen naar buiten en wij uit-

pakken. 's Avonds lekker makkelijk soep met 

brood en lekkere smeerseltjes.  

Dinsdag, heerlijk uitgeslapen tot een uur 

of 10! Daarna rustig aan wakker worden, 

aankleden, badderen, wassen, brunchen. 's 

Middags naar Ecomare geweest, waar we de 

liefste zeehondjes van dichtbij konden bekij-

ken 

Woensdag zijn we naar een boerderij 

gegaan waar je van dichtbij de dieren kon 

aanraken en kon knuffelen. Nina vond het te 

gek en vond de grote koe helemaal niet eng! 

Het sabbelen van de kalfjes aan haar hand, 

dat was wel spannend maar uiteindelijk deed 

Nina dit ook deels zelf en moest er heel hard 

om lachen. Erik vond het poesje wel erg lief 

en zacht, maar had het na een half uurtje wel 

gezien en deed lekker een tukkie in de auto. 

Nathan genoot ook van alle diertjes, Tjakko 

vond het allemaal een beetje (te) spannend.  

Donderdag sliepen de meesten rond 10.00 

uur nog.... dus snel iedereen wakker gemaakt 

met een kopje thee op bed. Na de brunch 

richting het strand. Het weer was best aardig, 

het waaide alleen ontzettend hard, maar dit 

mocht de pret niet drukken. Op het strand 

heerlijk uitgewaaid, Ralf had een vlieger 

meegenomen die het met dit weer natuurlijk 

èrg goed deed.  

Richting huis, iedereen lekker in bad en on-

der de douche, we zaten van top tot teen on-

der het zand. Vanavond lekker soep met sala-

de en restjes gegeten. En iedereen een beetje 

optijd naar bed want morgen gaat de wekker 

zowaar, 08.00 uur opstaan. 

Vrijdag, weer naar huis. Op de terugweg nog 

lang de MC Donalds, dat is altijd vaste prik. 

Het was weer een heerlijke vakantie, on-

danks dat het zonnetje zich niet heel vaak 

heeft laten zien was hij er toch geregeld en de 

temperatuur was ook prima! Iedereen heeft 

genoten! 
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Texel 2012 

Linda 

‘tHuis Info December 2012 

Spelen in het zand 



 

 

De bouw op Swetterhage vordert gestaag. 

Zoals ik eerder al schreef, is ’t nieuwe huis 

onderdeel van fase 1B. De eerste paal ging de 

grond in op donderdag 23 februari en op 

woensdag 24 oktober is het hoogste punt van 

de bouw bereikt. Dit heuglijke feit werd ge-

symboliseerd door de plaatsing van een dak-

kapel op een van de villa’s en laat dat nu uit-

gerekend “onze” villa zijn. 

Alle genodigden konden na deze symboli-

sche gebeurtenis nog een kijkje nemen in een 

modelwoning. Daar was het prachtige tillift-

systeem te zien, dat in ‘t Huis in de zit/

slaapkamers en de badkamer op de begane 

grond aangebracht zal worden. Ook konden 

wij een goede indruk krijgen van hoe de bad-

kamers eruit zullen zien.  

De kamers in ’t nieuwe Huis zullen naar 

eigen smaak gestoffeerd en ingericht worden. 

Wij prijzen ons gelukkig dat wij een team van 

begeleiders hebben, die met ons meedenken 

en meebeslissen. Per slot zijn zij degenen die 

in ’t nieuwe Huis zullen gaan werken. Er zijn 

al aardig wat bijeenkomsten geweest, waarbij 

wij –ouders en begeleiding- samen met een 

styliste de sfeer in ’t nieuwe Huis langzamer-

hand gestalte geven. Zo hebben wij de vloeren 

en de kleuren van de muren uitgekozen voor 

de gemeenschappelijke ruimtes en de indivi-

duele kamers. Ook konden wij zelf bepalen 

hoe de keuken eruit komt te zien en of het 

een hoekkeuken zou worden of een rechte 

keuken. In een eerder stadium hadden wij al 

gekozen voor uitbreiding van de woning met 

een bijkeuken, zodat dit niet ten koste gaat 

van de woonkamer. 

In de komende tijd zullen wij nog vele ma-

len bij elkaar moeten komen en de nodige 

beslissingen moeten nemen. Zo zullen wij 

binnenkort meubels uitzoeken, die speciaal 

voor de zorg ontworpen zijn, maar toch een 

huiselijke uitstraling hebben. En er moeten 

beslissingen genomen worden over de inrich-

ting van de tuin. Genoeg onderwerpen om 

goed over na te denken en zorgvuldige keuzes 

in te maken.  

Bijzonder is het feit dat er in ’t nieuwe 

Huis op zolder een gemeenschappelijke bad-

kamer komt met een bad! Daarmee is ’t Huis 

de enige nieuwbouwwoning op het terrein 

van Swetterhage, die een bad krijgt. Gemiva-

SVG had besloten in verband met het risico 

op verbranding en verdrinking alle baden te 

verbannen. Gezien het enorme plezier dat 

onze kinderen aan het badderen beleven en 

gezien het feit dat een warm bad zo goed is 

voor hun ontspanning en doorbloeding heb-

ben wij tot aan de Raad van Bestuur een 

warm pleidooi gehouden voor een bad in ’t 

nieuwe Huis. Wij zijn héél erg blij dat onze 

vurige wens uiteindelijk is gehonoreerd! Met 

dank aan de Raad van Bestuur. 

Iedereen die graag meer wil weten of zien van 

de nieuwbouw raad ik aan om een filmpje te 

bekijken op 

www.gemiva-svg.nl/nieuwbouwswetterhage.   

Onze kinderen weten intussen nog van 

niets en dat houden we nog graag even zo. 

Voor wie weinig of geen tijdsbesef heeft, is de 

periode tot de verhuizing ergens in mei abso-

luut niet te overzien.  

Nieuwbouw ´t Huis (vervolg) 
Trudy Philippo 

Pagina 4 ‘tHuis Info  December 2012 

http://www.gemiva-svg.nl/nieuwbouwswetterhage

