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StichtingPlusWonen
“Alleaandachtgaat
naardebewoners”

Mary Dekker en John Verkaik wilden betere zorg- en woonomstandigheden voor hun zieke zoon. Ze klopten zes jaar geleden bij de
gemeente Leusden aan om een woonzorgcentrum voor patiënten
met schizofrenie te starten. Begin augustus gingen de deuren open.
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Rijtjeswoningen met de ingang van een appartementen-Mary en John startten het idee voor een woonzorggebouw. Een argeloze voorbijganger zou het splinter- initiatief, nadat hun zoon een grote terugval kreeg
nieuwe woonzorgcomplex aan de Zuster Prinsstraat in terwijl hij in een reguliere instelling verbleef voor
geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Mary is nog
Leusden niet opvallen. Een normaal straatbeeld sluit
steeds boos en verbaasd als ze er aan terugdenkt.
prima aan bij de visie op zorg van Stichting Plus
Wonen: gewoon waar het kan, zorg waar nodig. “In het “Hij was twee weken vermist! Als de toenmalige
reguliere zorgtraject worden mensen met schizofrenie zorgverlener had gedaan wat-ie moest doen, hadden
veelal gehospitaliseerd. Volgens ons kon dat anders en ze al aan zijn rommelige kamer kunnen zien, dat hij
afgleed. Maar elke dag even poolshoogte nemen,
beter”, zegt initiatiefnemer Mary Dekker. “Wij wilden
hebben ze niet gedaan. Dat was voor ons de druppel.”
zorg die uitgaat van de bewoner.”
SCHIZOFRENIE
Mary en echtgenoot John Verkaik hebben drie kinderen. Hun 32-jarige zoon heeft schizofrenie. Deze hersenziekte vervormt de samenhang tussen emoties,
waarneming en gedachten wat kan leiden tot angsten,
stress en depressies. Soms leidt het tot psychoses waardoor mensen waan en werkelijkheid niet meer van elkaar kunnen scheiden.
“De ziekte komt bij 1 op de 100 mensen voor”, vertelt
Mary. “Statistisch gezien betekent dit dat er in Leusden
280 mensen een vorm van deze ziekte zouden moeten
hebben. De gemeente schrok ervan dat ze geen enkele
voorziening voor deze groep binnen de dorpsgrenzen
had. Woningstichting Leusden (WSL) wachtte al langer
op een club die een zorgtraject wilde opzetten waarbij
wonen centraal staat. Wij zijn daarop ingesprongen.”

GESTERKT DOOR THEORIE
Mary volgde bij Ypsilon (de vereniging voor ouders en
familieleden van mensen met psychose en schizofrenie,
red.) een workshop voor het starten van een woonzorginitiatief. Gesterkt door de theorie was ze ervan overtuigd dat hun idee te realiseren moest zijn. De Stichting
Plus Wonen werd opgericht en Mary en John gingen
aan de slag. Binnen een jaar was de stichting rond met
de gemeente. WSL deed een haalbaarheidsonderzoek
waaruit naar voren kwam dat er minimaal vijftien bewoners nodig waren. “We hebben vervolgens een advertentie geplaatst met een oproep aan ouders van kinderen met schizofrenie om eens te komen praten. We
rekenden op 8 hooguit 10 ouders, maar er kwamen er
28 en daarna zijn het er alleen maar meer geworden”,
herinnert John.
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