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KvK nummer 28099143        Gironummer 4253983 

Op 31 mei was het dan eindelijk zover: Erik,  

Tjakko, Nina en Nathan kwamen die dag thuis vanuit 

hun dagbesteding en troffen een leeg huis aan. Die dag 

waren alle spullen overgebracht naar het prachtige 

nieuwbouwhuis. De kinderen werden opgevangen door 

begeleiding en enkele ouders en zijn samen met hen in 

de stralende zon naar het nieuwe huis gelopen. Span-

nend natuurlijk, maar zij waren goed voorbereid en had-

den volgens mij heel goed begrepen dat dat grote mooie 

gebouw hun nieuwe thuis zou worden. 

Maar daar ging natuurlijk wel het een en ander aan 

vooraf. In een vorige “Info ’t Huis” schreef ik al dat er 

verschillende bijeenkomsten waren met ondermeer de 

styliste en dat ouders en begeleiders  tijdens die bijeen-

komsten samen de vloeren, de kleuren op de muren, de 

meubels, de gordijnen, de keuken, het keukenblad, en-

zovoort konden kiezen. Over de individuele kamers 

konden de ouders uiteraard zelf beslissen, maar over de 

mogelijke keuzes 

in de gemeen-

schappelijke 

woonkamer 

moesten alle ou-

ders en begelei-

ders het eens 

zien te worden. 

Ondanks het feit 

dat wij met veel 

mensen  beslis-

singen moesten 

nemen, is dit hele 

proces zeer soe-

pel en harmoni-

eus verlopen. 

“ Wij wensen 

U en de U
wen 

Fijne Ke
rstdagen

 en 

een Gezond 2
014” 



 

 

De eettafels, het dressoir en de brood-

kast, die in het oude huis stonden hebben we 

meegenomen. Maar voordat ze in ’t nieuwe 

huis een plekje kregen, zijn ze eerst helemaal 

opgeknapt door de vader van Linda, één van 

de begeleidsters. De meubels zien er weer als 

nieuw uit! Ook de piano is meegegaan. (Die 

moet misschien wel een keertje gestemd wor-

den.) En natuurlijk de grote flatscreen televi-

sie, die de kinderen ooit van de Stichting 

hebben gekregen. Maar verder zijn alle meu-

bels gloednieuw, banken, stoelen, kussens, 

lampen, het ziet er allemaal even mooi uit. 

Iedereen liep die eerste tijd zich te verbazen 

over de ruimte en over hoe mooi het gewor-

den was. 

De verhuizing zelf was een hele operatie. 

De begeleiding heeft in de dagen en weken 

voorafgaand aan de verhuizing meer dan 

hard gewerkt om alles goed voor te bereiden. 

Achteraf kunnen wij zeggen dat het toch veel 

meer werk was dan wij in eerste instantie 

dachten. 

Zoals bij elke verhuizing gaan er ook wel 

dingen mis. Zo waren de gordijnen nog niet 

gearriveerd, maar gelukkig waren er wel pro-

visorisch wat oude gordijnen opgehangen. De 

zonwering deed het nog niet overal. De ge-

bruiksaanwijzing van de oven was niet te vin-

den (en dat is lastig als er hongerige magen 

aan tafel zitten). De afvoerputjes van de bad-

kamers liepen niet (goed) door (nog steeds 

niet, maar er wordt aan gewerkt). Op de tele-

visie was vooral sneeuw te zien, de tuin was 

(en is) nog niet klaar en de berging kon nog 

niet gebruikt worden. Langzamerhand wor-

den al deze zaken opgepakt en verholpen. 

De kinderen moesten uiteraard wennen 

aan hun nieuwe huis. En de begeleiding ook. 

Een huis met 3 woonlagen is toch echt iets 

anders dan een huisje waar alles gelijkvloers 

is en je direct overzicht hebt over alle kamers 

en kinderen. In ’t nieuwe huis hangt beneden 

een monitor, waarop de begeleiding kan zien 

wat er boven gebeurt. Het is grappig om te 

zien dat de kinderen meer dan in hun vorige 

woning de rust en privacy van hun eigen ka-

mer opzoeken. 

De eerste dagen was er nog het oude ver-

trouwde groepje huisgenoten, maar daarna 

kwam Max als vijfde huisgenoot. En vervol-

gens kwamen ook Denise en Jeroen af en toe 

buurten en een hapje mee eten en nachtjes 

slapen. Dat is natuurlijk gezellig, maar ook 

even wennen voor iedereen. 
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En toen iedereen net een heel klein beetje 

gesetteld was, was het tijd voor het openings-

feest op 3 juli. Het was een gezellige drukte 

voor ’t Huis. Begeleiders, kinderen, ouders 

en andere familieleden, vrienden, vroegere 

begeleiders, begeleiders vanuit de dagbeste-

ding, medewerkers uit verschillende manage-

mentlagen van Gemiva-SVG en, last but not 

least, de styliste Annemarie waren allemaal 

present. De vader van Nina sprak alle belang-

stellenden toe, waarna de vlag van “’t Huis 

als thuis” aan de gevel werd geprikt door de 

vader van Max. Daarna werden ballonnen 

uitgedeeld en opgelaten. 

Else en Nicoline (begeleiding) knipten sa-

men met Nathan en zijn toekomstige huisge-

noot Jeroen het lint door, waarna iedereen ’t 

Huis van binnen kon bewonderen. 

Nadat de genodigden weer huiswaarts gin-

gen, hebben de kinderen, begeleiders en ou-

ders met elkaar gegeten. Ik denk dat de kin-

deren na alle drukte die nacht allemaal wel 

goed geslapen hebben. 

Intussen is het begin september en, zoals 

dat gaat met nieuwbouw, de finishing touch 

is nog niet af. De openslaande deuren van de 

woonkamer komen uit op een keurig aange-

legd terras, maar verder is de tuin nog een 

grote zandbak, tot groot genoegen van Tjak-

ko en Erik, die zich eindeloos kunnen amuse-

ren met het gooien van zand en kleine steen-

tjes. Binnenkort is het echter gedaan met de 

zandbak, want dan wordt de tuin aangelegd 

en komt er een schommel, een trampoline en 

een hangmat. Ook komt er een steigertje aan 

het water. Hopen dat het weer nog mooi ge-

noeg blijft om van al dit vertier te genieten. 

Nu alle feestelijkheden en alle vakanties ach-

ter de rug zijn, kunnen begeleidrs en kinde-

ren in hun nieuwe huis met elkaar een nieuw 

ritme opbouwen, zodat dat nieuwe grote huis 

net als het oude kleine huis ook weer als een 

echt thuis gaat aanvoelen, waarin onze kin-

deren zich veilig en geborgen weten. 
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Jeroen is een lieve en vrolijke jongen 
van 15 jaar oud, hij heeft klassiek autisme en 
kan niet spreken,  overal waar we gaan of 
staan achtervolgt Jeroen ons. Iets voor zich-
zelf doen of spelen is moeilijk voor hem. Je-
roen vindt het erg leuk om eten klaar te ma-
ken en om te helpen met allerlei huishoude-
lijke klusjes. 
Ongeveer anderhalf jaar geleden waren we 

op de walnoot voor een cursus communicatie 

gebarentaal en picto’s, daarna werd er ge-

sproken over verschillende woonvormen. Er 

was daar ook iemand die toen sprak over ’t 

Huis, later kwamen we erachter dat het Luc 

was.  

Het leek ons wel wat voor onze zoon Je-

roen als hij wat ouder zou zijn. 18 a 20 jaar 

leek ons een goede leeftijd om het ouderlijk 

huis te verlaten en Jeroen was toen nog maar 

14 jaar oud. We hebben toch maar gerea-

geerd, en helaas er was geen plaats meer in ’t 

huis. Later kregen we een berichtje dat ie-

mand er toch maar vanaf zag en of we nog 

interesse hadden, dat hadden we wel, we zijn 

toen gaan kijken in ’t Huis en we vonden het 

erg mooi daar, een groot pluspunt is ook dat 

de kinderen die in ‘t huis wonen, allemaal 

klasgenoten of ex-klasgenoten van Jeroen 

zijn, dus voor Jeroen zijn het allemaal beken-

de gezichten en omgekeerd, voor de kinderen 

die daar wonen is Jeroen geen onbekende. 

Jeroen is nu al een paar maanden aan 

het wennen in ’t huis en het gaat heel goed, 

we hopen dat hij daar een plekje heeft gevon-

den. 

Max is een vreselijk lieve, spontane en 
vrolijke jongen. Max is geboren met een ern-
stige verstandelijke beperking en heeft de 
klassieke vorm van autisme. Max is dol op 
zijn klittenband, het liefst loopt hij de hele 
dag klittenbandend rond. Ook televisie kij-
ken is populair en dan de hele tijd de DVD-
’tjes wisselen. Tegenwoordig kan Max thuis 
via een tablet op Youtube. Uren vermaakt hij 
zich hiermee. De hele tijd switchen tussen 
filmpjes van Bob de Bouwer, Teletubbies, 
Bassie en Adriaan ed. Max is een super be-
weeglijke jongen die geen tel stil zit. Graag is 
hij buiten in de weer met stoelen en schom-
mels en maakt hij evenwichtskunstwerken. 
Soms een angstig aanblik maar het gaat ei-
genlijk altijd wel goed. Een echte handenbin-
der kun je Max best wel noemen,waardoor je 
altijd ogen en oren tekort komt. Max praat 
niet maar kan via een map met plaatjes aan-
geven wat hij op zijn boterham wil en aan 
zijn broek heeft hij een sleutelhanger met 
plaatjes waarmee hij kan vragen om klitten-
band, buiten spelen, drinken,televisie kijken 
en de wc. Het plaatje van de wc is helaas het 

minst populair. Verder kan Max ook iets dui-
delijk maken door je mee te nemen of vast te 
pakken. 
 

Sinds juni 2013 woont Max in ’t Huis. ] 

bij elkaar want hij is dol op zijn zussen. He-

laas voor hem hebben die ook andere dingen 

te doen dan alleen maar te knuffelen en 

stoeien 

Even voorstellen: Max 

Marco en Winnifred, ouders van Max 

Even voorstellen: Jeroen 

Carol en Wilma, ouders van Jeroen 
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Vakantie Maasbommel 
Nicoline Kuiper, persoonlijk begeleider 
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Met de verhuizing in zicht, hadden we 

gelukkig toch nog de mogelijkheid om met 

het oude kluppie kinderen van ‘tHuis op va-

kantie te gaan. Nathan, Nina, Tjakko en Erik 

vertrokken op 8 april richting het oosten 

waar we in Maasbommel een prachtig boer-

derijtje tot onze beschikking hadden. Een 

mooi huis met een voor- en achterhuis, bed-

stee en een prachtige veranda. 

Linda en Nicoline gingen de hele week 

mee en Thijmen en Ralf wisselden elkaar op 

woensdag af. Ook Else kon dit jaar een klein 

stukje mee genieten want zij bracht ons op 

maandag weg. 

Het weer zat die week helaas niet erg 

mee, het was erg winderig en best fris maar 

wat hebben we genoten op de veranda waar 

de buitenhaard elke dag heerlijk gebrand 

heeft. Vooral Tjakko en Nathan konden daar 

heerlijk vertoeven. Ons boerderijtje lag in 

een heel rustig en uitgestrekt gebied en met 

onze eigen appelboomgaard in de achtertuin, 

was dat een heerlijke plek om tot rust te ko-

men. Al werd die soms wreed verstoord door 

onze huisdieren die in de achtertuin vaak 

flink van zich hebben laten horen. Erik en 

Tjakko konden aan het eind van de week niet 

anders meer met elkaar communiceren dan 2 

blatende schapen. We hadden niet alleen 

schapen bij ons hutje maar ook konijnen, 

geiten en varkens. Toen het een middag mooi 

weer was, en de ouders van Erik ook een 

middagje langskwamen, gingen we met de 

boerin de dieren voeren. Nina vond dit heel 

erg leuk en plofte lekker tussen de geiten in 

het weitje. 

Al met al weer een heerlijk weekje 

waarin we echt hebben genoten van de kin-

deren en zij van de rust en de individuele 

aandacht. We realiseerden ons des te meer 

wat een bijzondere tijd we hebben gehad en 

wat voor een nieuwe uitdagingen ons weer te 

wachten staan! 



 

 

Op zondag 30 juni heeft Jos Klaassen, 

coördinator van de Zwaluwen Jeugd Actie 

van het district  West II,  een cheque van 

3500 euro mogen overhandigen aan de 

stichting ’t Huis als Thuis in Zoeterwoude 

voor de aanschaf van een Fun2Go duo fiets. 

 

‘t Huis als Thuis is gestart als een ouder

-initiatief voor vijf jongeren met een ver-

standelijke beperking in Zoeterwoude-dorp 

(ZH) op het terrein van Swetterhage. De 

zorg en begeleiding wordt ingekocht met 

PGB bij een erkende zorgaanbieder. De jon-

geren zijn onlangs verhuisd naar een nieuw 

gebouwde woning, waar plaats is voor 7 be-

woners. Alle kinderen krijgen 24-uurs bege-

leiding. In ’t Huis participeren ook de ou-

ders. 

 
Alle extra benodigdheden moeten door de 

ouders worden opgebracht.  Zo kwam er een 

behoefte voor een Fun2Go duofiets waar-

mee de bewoners dan, met hun begeleider, 

de zo broodnodige beweging kunnen krijgen 

en fijn in de regio kunnen fietsen. Het be-

treft een fiets met elektrische ondersteuning 

die in noodgevallen gebruikt kan worden om 

weer veilig thuis te komen. Een gedeelte van 

het bedrag is door de ouders bijeen ge-

bracht. De 3500 euro van de Zwaluwen 

Jeugd Actie maakte de aanschaf mogelijk. 

 
Nadat de ZJA coördinator heeft uitge-
legd dat het geld bijeen wordt gevoetbald 
door alle jeugdleden van de KNVB onder het 
motto: “Gezonde maatjes voetballen voor 
hun gehandicapte kameraadjes” overhan-
digde hij de cheque aan Wim van Tol, voor-
zitter van de stichting en Jan Ravensbergen, 
een van de ouders. 

  
Jan Ravensbergen  zei het geweldig te 
vinden dat de stichting van de Zwaluwen 
Jeugd Actie, in een tijd dat iedere euro moet 
worden omgedraaid voordat deze wordt uit-
gegeven, dit grote bedrag mag ontvangen.  
 
Hij bedankte de commissie Zwaluwen 
Jeugd Actie, maar vooral de jeugdige voet-
ballers uit de KNVB districten die dit moge-
lijk hebben gemaakt. 

Cheque voor ‘t Huis 
door Jos Klaassen 
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