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Wat wij als ouders wilden
realisereren

“Als ouders van kinderen met een meervoudige 
beperking gaan wij zelf het heft in handen 
nemen! Er is voor onze kinderen geen geschikt 
woon- en dagbestedingsaanbod aanwezig in de 
omgeving van Maria-Hoop en daarom gaan wij 
zelf een wooninitiatief met dagbestedingsplekken 
realiseren. Een unieke combinatie waarbij wij als 
ouders de regie in handen nemen.“

Zo luidde in eerste alinea van onze aanvraag die 
wij ruim twee jaar geleden u hebben toegestuurd.

En nu willen wij u graag het eindresultaat laten
zien!  



Dagbestedingsruimte
en -activiteiten



Veranderingen ten 
opzichte van het 
oorspronkelijke plan

• De beoogde aanloopfase loopt in de praktijk altijd anders dan gedacht 
wordt. Ook bij ons was dat het geval, voornamelijk omwille de 
vergunningen.

• Door de corona crisis hebben wij veel contacten die gelegd waren voor 
dagbesteding niet kunnen uitvoeren. Bewoners mochten onder begeleiding 
in winkels mee helpen als alternatief 

• Op de basisschool zou een project met scholieren opgezet gaan worden, 
maar dat kon dus niet doorgaan. Feesten in de buurt konden we niet meer 
in mee doen, dus dat is wat betreft de sociale integratie een tegenvaller 
geweest.



Gemeenschappelijke 
woonkamer en keuken



Successen en ervaringen 
om te delen
• Het grote succes is dat de bewoners zich als een familie gevormd 

hebben.

• Dit komt omdat ze dag en nacht met elkaar om gaan en elkaar door 
en door kennen. Ze troosten elkaar als ze verdriet hebben maar 
zorgen er ook voor als er activiteiten zijn die iemand leuk vindt deze 
persoon direct naar voren geschoven wordt.

• Nu na anderhalf jaar zien we dat ze vanuit zichzelf beginnen te 
ontwikkelen en zelf aan beginnen te geven wat ze graag willen doen.

• Veelal in de huishouding het dagelijkse leven mee willen helpen 
omdat ze het leuk vinden en niet omdat het moet!

• Ze eren hun eigen huis en het leven wat ze er in mogen leven met 
elkaar. Het is een mooi Holistisch geheel.



Snoezelruimte



Cijfers & Resultaten

• Een woning voor 7 kinderen met een 
verstandelijke en/of meervoudige beperking

• Een plek voor dagbesteding

• Een stichting, bestaande uit ouders, die 
verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang 
van zaken

• Ontwikkeling van de kinderen (dagelijkse 
gang van zaken)

• ANBI-status

• Een steeds beter wordende beter in de keten 
van dagbesteding



Buitenruimte met speel- en dierenweide



Verdiepen in 
behoeften van de 
bewoners en het 
samen doen

• We hebben ons verdiept in de behoeften van de bewoners en 
vooral aandacht gegeven aan de wenperiode van bewoners 
onderling aan elkaar. Dit heeft rust tijd en regelmaat nodig. 

• Met de bewoners hebben we ook dingen zelf gerealiseerd zoals 
het zwembad bouwen en smoezel/cq disco bouwen en 
aankleden. Moestuin aanleggen, tuin aanleggen, dierverblijf 
maken etc.



Wensen voor de
toekomst
• In de toekomst zouden we het project willen herhalen 

voor een andere specifieke doelgroep waarvoor we 
veel aanmeldvragen ontvangen. Voor deze 
aanmeldingen en hun zorgzwaarte zijn geen 
kleinschalige wooninitiatieven gerealiseerd.

• Daarnaast willen we in de toekomst ditzelfde project 
op starten voor mensen met een verstandelijke 
beperking die ouder worden. De woning en 
woonomgeving zal nog meer op hun aangepast zijn

• Allemaal toekomstplannen, maar voor nu de zorg voor 
onze kinderen in ‘Wonen en dagbesteding Happiness’ 
verder verankeren


