Persbericht 14 juni 2012
Eerste Thuishuis in Nederland !
De unieke woonvorm, het Thuishuis, is in het centrum van Deurne afgelopen
woensdag officieel geopend door de betrokken partijen Woningbouwvereniging
Bergopwaarts, Stichting Thuishuis Deurne en Thuis in Welzijn. Deurne heeft hiermee
de primeur in Nederland! Zaterdag 16 juni vindt de open dag plaats van 11:00 – 14:00
uur voor een ieder die op wat voor manier dan ook benieuwd is naar het Thuishuis in
Deurne.
In het afgelopen jaar is door Bergopwaarts en Stichting Thuishuis Deurne hard gewerkt aan de
totstandkoming van een Thuishuis aan de Molenstraat 30 in Deurne. De voormalige woonwinkel van
Bergopwaarts is hiervoor compleet verbouwd. In het Thuishuis, een vernieuwend woonconcept van
Jan Ruyten van Thuis in Welzijn, kunnen 7 alleenstaande 60-plussers samen hun oude dag
doorbrengen.
Project Thuishuis
Het Thuishuis is een unieke woonvorm voor alleenstaande ouderen, die niet alleen willen wonen. Zij
kiezen ervoor samen met leeftijdsgenoten in een groot huis, het Thuishuis, te gaan wonen.
Huiselijkheid, gezelligheid en zelfredzaamheid staan voorop. De bewoners hebben elk hun eigen
woonruimte met een woonkamer, slaapkamer, badkamer en pantry. Met elkaar delen de bewoners
een gezamenlijke keuken en woonkamer, een bijkeuken, een hobbyruimte en logeerkamer. De
inrichting van het Thuishuis is zodanig dat deze zo veel mogelijk uitnodigt samen dingen te
ondernemen, zoals koffie drinken, koken en eten, televisie kijken etc. Indien wenselijk worden de
bewoners bovendien in hun dagelijkse activiteiten ondersteund door geschoolde vrijwilligers van
Stichting Thuishuis Deurne. Het vertrekpunt daarbij blijft altijd de zelfredzaamheid van mensen.
Nog enkele bewonersplaatsen beschikbaar
Op dit moment zijn nog enkele bewonersplaatsen beschikbaar. Indien men belangstelling heeft voor
het Thuishuis of meer informatie wilt, dan kan men contact opnemen met de coördinator van Stichting
Thuishuis Deurne, Ineke Folgerts, telefoon 06 – 211 546 56 of coordinator@thuishuisdeurne.nl.
Woningbouwvereniging Bergopwaarts
Woningbouwvereniging Bergopwaarts is een maatschappelijke vastgoedonderneming die zich, naast
het beheren van zo’n 4.700 woningen, richt op het ontwikkelen en realiseren van nieuwe woningen en
diensten in de regio Asten, Deurne, Helmond, Gemert en Laarbeek. Wij helpen onze klanten bij het
realiseren van hun woonwensen en het creëren van een eigen thuis in een prettige en leefbare wijk.
Stichting Thuishuis Deurne
Het Thuishuis Deurne streeft er naar die mensen te helpen die af en toe wat ondersteuning kunnen
gebruiken en die het leuk vinden om met anderen te wonen. Mensen die naast hun eigen
appartement of woning het plezierig vinden om dicht bij anderen te wonen en samen dingen te
ondernemen; koken, klussen of een kaartje te leggen. Vrijwilligers helpen een handje mee op
momenten dat dit wat moeilijker lukt.
Thuis in Welzijn
Thuis in Welzijn is een onderneming voor maatschappelijke ondersteuning, vanuit het paradigma:
“professionals ondersteunen vrijwilligers”. Een unieke combinatie tussen mantelzorg/vrijwilligers en
professionals in georganiseerde burenhulp, binnen de actualiteit van maatschappelijke
ondersteuning. Een onderneming die binnen een uitgebreid netwerk van organisaties en andere
ondernemingen samenwerkt en daardoor over een breed scala van expertise, ervaring en benodigde
menskracht kan beschikken.
+ + + Einde persbericht + + +
Noot voor de redactie:
- Bijgaand vindt u een foto van de officiële opening.
- Neem voor verdere vragen over Stichting Thuishuis Deurne contact op met Theo Naus, voorzitter van het
bestuur Stichting Thuishuis via 0493-314112 of met Mark Kieft van Woningbouwvereniging Bergopwaarts via
0493-327300. Voor vragen over het woonconcept zelf kunt u contact opnemen met Jan Ruyten, directeur van
Thuis in Welzijn via 06-10967746.

