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OUDERINITIATIEF STICHTING VILLA STOER
Ouders van 9 jonge mensen met een verstandelijke (en eventuele lichamelijke) beperking uit
Albrandswaard en omgeving hebben elkaar gevonden in het streven naar ‘kleinschalig wonen’ in de
gemeente Albrandswaard. De naam Villa STOER is door de ouders bedacht en slaat op hun wens.
‘STOER’ staat voor Samen Thuis Onder Eigen Regie.

Inleiding
In januari 2018 zijn de ouders gestart met een bijeenkomst in hun streven naar ‘kleinschalig wonen’
in Rhoon of Poortugaal (oude kernen). De zorg en begeleiding zal moeten voldoen aan de wensen en
verwachtingen van de potentiële bewoners en hun ouders. De ouders (en in de toekomst wellicht
broer of zus) willen medeverantwoordelijkheid blijven dragen voor het leven van hun kind (broer of
zus). De toekomstige bewoners hebben allen een WLZ-indicatie. Ouders wensen geen traditionele
‘woonvoorziening’ maar een woning met begeleiding en verzorging ‘op maat’ en enige inspraak.

Stichting
Stichting Villa STOER is op opgericht op 26 september 2018 bij notaris Verwoerd van Lint Notarissen
te Rhoon. De Stichting is op 28 september 2018 ingeschreven bij de kamer van koophandel onder
nummer 72693959. Het bestuur bestaat uit 6 personen Marianne Kleinjan-van Driel (voorzitter),
Willem Zorge, Ineke Kuilman, Arie-Kees Kleinjan (penningmeester), Martin Hoogstad, Michel
Vermaat. De Stichting heeft de ANBI-status.

De toekomstige bewoners
Zestien jonge mensen met een verstandelijke (en eventueel lichamelijke) beperking, nu in de leeftijd
tussen 15 en 22 jaar, gaan in de toekomst in een kleinschalige woonvorm in Albrandswaard wonen.
Zij wonen nu bij hun ouders. De toekomstige bewoners bezoeken overdag een kinderdagcentrum of
dagbesteding voor kinderen/jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking en een
aantal gaat nog naar een school voor speciaal onderwijs. De meeste jongelui kennen elkaar al jaren
via school, KDC, taxivervoer of vrijetijdsclubs en/of sporten.

Inventarisatie en verwachtingen
Begeleiders respecteren de blijvende verantwoordelijkheid in het bijzonder door de betrokkenheid
van de ouders (of wettelijk vertegenwoordigers) bij de zorg; niet in praktische uitvoering, maar wel in
de duidelijke betrokkenheid bij besluiten.
De jongelui worden gestimuleerd in wat zij kunnen en dragen eventueel bij in huishoudelijke taken.
Hierbij valt te denken aan meehelpen voorbereiden maaltijd, tafeldekken, afruimen, vaatwasser uit/inruimen, was opvouwen.

Wonen in een gezinsstructuur met huiselijke sfeer
Het deel uitmaken van een groep, samenwonen in één huis betekent dat men met elkaar rekening
moet houden, maar dat men met elkaar een aantal activiteiten doet, belevingen als groep en
begeleid worden als groep worden van groot belang gevonden. Het vormen van een ‘familieband’ is
belangrijk!

Zorg
Er is een intentie-overeenkomst met zorgverlener ASVZ gesloten. De begeleiders worden aangenomen door
een commissie, bestaande uit ouders en eventueel een afgevaardigde van de zorgverlener. De begeleiders
komen in dienst van het ASVZ.

Maatschappelijke integratie
De potentiële bewoners zullen zoveel mogelijk gebruik maken van de reguliere voorzieningen in
Albrandswaard, zoals deze ook door alle andere burgers gebruikt kunnen worden. Het is de
bedoeling dat de bewoners onderdeel blijven cq worden van de samenleving van Albrandswaard!

Vrijwilligers
Ouders en familie zullen behulpzaam zijn bij klusjes in het huis, werkzaamheden in de tuin en
activiteitenondersteuning. Daarnaast zal mogelijk ook gezocht worden naar andere vrijwilligers.

Samengevat
Er wordt geen voorziening gevraagd maar een woning; een woning met betrokkenheid van de
zorgverlener, begeleiders, ouders en vrijwilligers, middenin, en deel uitmakend van de samenleving
van Albrandswaard. Een thuis voor de jongelui!

Samen wonen
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
De potentiële bewoners krijgen allemaal een studio bestaande uit: een ruime zit/slaapkamer,
keukenblok (geen kookgelegenheid) en natte cel met douche, toilet en wastafel.
De gezamenlijke ruimtes bestaan uit twee huiskamers met keukens, een
snoezel-/chillruimte. Ruimte voor (aangepaste) fietsen, vervoermiddelen. De gezamenlijke ruimtes
zijn gelegen op de begane grond. De gehele woning is rolstoeltoegankelijk. De tuin valt ook onder de
noemer ‘gezamenlijk’. De woning zal mogelijk beschikken over een ruime omheinde tuin of in ieder
geval een buitenruimte.
Er is een slaapwachtruimte voor de begeleiding, kantoor en wasruimte voor wasmachines/drogers/
drooggelegenheid.
De woning is gelegen in de nabijheid van de eigen vertrouwde omgeving van de potentiële bewoners
en wel in Albrandswaard (nabij één van de ‘oude’ kernen).

Woningbouwverenigingen
Woningbouwvereniging Wooncompas (voorheen Woonvisie) uit Ridderkerk heeft Villa Stoer
‘geadopteerd’ in juni 2018. Woonvisie en Stichting Villa STOER gaan binnenkort officieel een
intentieovereenkomst met elkaar aan.

Financiering
De inrichting van de studio’s zijn voor rekening van de toekomstige bewoner van de desbetreffende
studio.
Voor de gezamenlijke ruimtes is Stichting Villa STOER verantwoordelijk. De ouders proberen door
middel van allerlei activiteiten, zoeken van sponsors, aanschrijven van fondsen geld in te zamelen
voor het inrichten van o.a. de gezamenlijke woonkamers en bijbehorende keukens,
snoezel-/chillruimte, witgoedruimte, aankleding gangen, aanleggen tuin etc.
Er is een begroting gemaakt dat een bedrag van ongeveer € 300.000,-- bij elkaar moet worden
gebracht voor het inrichten van de voornoemde gezamenlijke ruimtes.

Sponsoring
Wilt u op wat voor manier dan ook helpen de woning ‘in te richten’ voor deze jongelui of te
ondersteunen, door bijvoorbeeld een actie houden om Stichting Villa STOER te ondersteunen geld in
te zamelen voor de inrichting van de gezamenlijke ruimtes, kunt u telefonisch contact opnemen met
Marianne Kleinjan-van Driel (voorzitter) 06 44 63 13 25 of per e-mail stichtingvillastoer@gmail.com
Voorbeelden sponsoring:
-

Sponsorloop
Sponsoring bij deelname Rotterdam marathon
Benefiet evenement
Toernooi met inleg voor deelname
Organiseren Moederdag ontbijten
Inzamelen statiegeldflessen
Loterij
Etc.

Kent u in uw omgeving potentiële sponsors? Geef dit door aan Marianne Kleinjan-van Driel (met
eerdergenoemd telefoonnummer/e-mailadres).
Draagt u Stichting Villa Stoer een warm hart toe en wilt u een gift overmaken? Dan kan dit op
bankrekening NL09 INGB 0008 5321 72 ten name van Stg Villa Stoer Samen Thuis van de ING-bank.
Stichting Villa STOER heeft de ANBI-Status.

www.stichtingvillastoer.nl
Facebook: villa STOER

