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Tweede Thuis in Altena

Ouders willen hun kind een tweede thuis bieden

Bescherming, liefde en gezelligheid
Ieder kind gaat op een gegeven moment het huis uit. Dat moment van loslaten is voor elke vader en
moeder moeilijk. Voor ouders van een gehandicapt kind ligt dat nog wat ingewikkelder.

sleeuwijk • De 32-jarige Jiska woont
nog bij haar ouders Leo en Rina van
den Heuvel. En dat is nodig. Jiska is
namelijk zwaar gehandicapt en heeft
de zorg van haar ouders hard nodig.
Ook de 12-jarige Niels van der Giessen
is thuis afhankelijk van de zorg van
vader Reinier en moeder Sylvia.
Niels en Jiska zullen nooit de deur van
hun ouderlijk huis achter zich dichttrekken om zelf in een flatje of huisje
te gaan wonen. “Ik ben nu 61 jaar en
mijn vrouw en ik kunnen Jiska nog
maximaal tien jaar zelf verzorgen.
Voor die tijd willen we haar graag begeleiden naar een plek waar zij kan
wonen.” Het is een scenario waar vader Leo al vaker slapeloze nachten van
heeft gehad. “Ik kon daar echt wakker
van liggen. In een reguliere instelling
is Jiska gewoon niet op haar plaats. Ze
heeft vertrouwde gezichten om zich
heen nodig, ze moet zich veilig voelen.
We merken bijvoorbeeld bij personeelswisselingen op haar dagverblijf
dat ze dan meteen van slag is. Dat uit
zich in haar geval onder andere in
meerdere epileptische aanvallen per
nacht.”
Een oplossing is nabij. Diverse ouderparen in het Land van Heusden en Altena hebben de handen in elkaar ge-

slagen en onlangs de Stichting Tweede
Thuis in Altena opgezet. “We willen
voor onze kinderen de continuïteit
waarborgen. Probleem bij de reguliere
zorg is dat er veel verschillende gezichten voorbijkomen doordat er veel parttimers werken of mensen snel van
baan wisselen. Het komt voor dat Jiska
als ze een nacht in een logeerhuis verblijft zes verschillende mensen ziet.
Dat is onrustig en soms gaat het bij
overdrachten mis. Worden medicijnen bijvoorbeeld vergeten.”
Met de inzet van twee ouderparen die
het huis moeten runnen, hopen ouders als die van Niels en Jiska hun kinderen bescherming, vertrouwen,
liefde en gezelligheid te bieden, juist
als zij niet meer thuis kunnen wonen.
“Twee ouderparen kunnen elkaar afwisselen en toch blijft het voor de bewoners vertrouwd. Bijvoorbeeld als
een van de stellen met vakantie is.
Daarom zoeken we idealistische en
enthousiaste mensen. Deze werkzaamheden zijn namelijk niet binnen
de normale werkuren te vangen.”
Leo en Reinier leggen uit dat de stellen natuurlijk bij mogen dragen aan
de praktische kant van de zorg, maar
er juist zijn voor de coördinatie. “Krijgt
iedereen medicijnen, wie moet er naar

Belangrijkste doel: thuisvoelen
Het bestuur van Stichting Tweede Thuis bestaat uit ouders van gehandicapte kinderen en deskundigen die betrokken zijn met de zorgsector. De Stichting wil dat
de kinderen zich thuis voelen. Daarom moet het huis worden gerund door twee
ouderparen, de vaste vertrouwde gezichten. Zij dragen vooral zorg voor de coördinatie van zorg binnen het huis. Bij de zorg zelf worden zij geholpen door medewerkers en vrijwilligers. Om, financiële, belangenverstrengeling te voorkomen zal
zorgorganisatie Syndion de Stichting ondersteunen in de rol van werkgever voor
de ouderparen en medewerkers. Daarnaast is Syndion adviseur en bemiddelaar
voor bewoners en ouders.
Stichting Tweede Thuis streeft naar een groep van acht bewoners. Het ideaal is een
gemengde groep wat betreft mate en aard van beperkingen. Het aannemen van
nieuwe bewoners gebeurt in overleg met de stichting, de ouderparen en Syndion.

• Liefde en gezelligheid: dat is waar de ouders van Niels onder andere naar op zoek zijn.

de tandarts en wanneer moet er een
luier verschoond. Maar de huisouders
zijn er ook tijdens het eten en het naar
bed gaan.”
Tweede Thuis heeft inmiddels al veel
stappen gezet. Zo zijn hun wensen
kenbaar gemaakt bij onder andere de
gemeente Werkendam. “Die zijn enthousiast. Wat nog ontbreekt is een
stuk grond om op te bouwen en het
benodigde geld.”
Al sinds een jaar of twee denken de
ouders na over het tweede thuis voor
hun kinderen. Het liefst zien zij voor
alle bewoners een eigen appartement,
maar er moeten ook gezamenlijke
ruimten zijn en natuurlijk woonruimte voor de ouderparen.
Daarnaast wil de stichting graag in
contact komen met mogelijke ouder-

Wensen
• Kleinschalige woonvorm met
maximaal acht bewoners.
• Twee ouderparen zorgen voor
veiligheid en geborgenheid.
• Een woning in een rustige dorpse
omgeving, bij voorkeur Sleeuwijk of Almkerk.
• Binnen nu en een jaar of drie
moet het huis er zijn.

paren, maar ook met bewoners. “De
groep is divers, in leeftijd, maar ook in
mate van beperking. Ouders hoeven
nu die keuze nog niet te maken, maar
kunnen zich wel aanmelden.”

q www.tweedethuisinaltena.nl

