‘Opstap om buitenwereld in te stappen’
STICHTING DE GREZ-MAHIE SCHENKT GELD AAN WOONVORM STICHTING TERP

BREDA - De Stichting Charitatief Fonds De Grez-Mahie keert jaarlijks een flink bedrag
uit aan een instelling of stichting die zich inzet voor de lichamelijke of geestelijke
ondersteuning van ouderen, mensen met een beperking en voor mensen met een
maatschappelijke achterstand. Onlangs kreeg de Stichting Terp een bedrag van 13.000
euro van Grez-Mahie op haar rekening gestort. Stichting Terp heeft in samenwerking
met woningbouwcoöperatie WonenBreburg een wooneenheid weten te realiseren in ‘t
Ginneken voor mensen met schizofrenie.
Door Henk Ketelaar
Die woonvorm moest worden ingericht op een manier dat de bewoners er therapeutisch mee
gebaat waren. “Met dat geld zijn we daartoe in staat gesteld,” zegt Loes Schneider, voorzitter
van de Stichting Terp. “Binnenkort kunnen buurtbewoners en andere belangstellenden op onze
opendag een kijkje komen nemen,” laat ze maar alvast weten.
Nalatenschap
Het Charitatief Fonds De Grez-Mahie is voortgekomen uit de nalatenschap van de familie De
Grez-Mahie die rond de vorige eeuwwisseling in het landhuis Valkrust in het Ginneken
woonde. Zij zette zich in die tijd speciaal in voor de steun aan kwetsbare en zieke mensen. De
echtgenote van De Grez-Mahie heeft een belangrijk aandeel geleverd aan de oprichting van het
voormalige Laurensziekenhuis en de Laurensparochie.
Charitatieve doelen
Toen het Laurensziekenhuis samenging met het Baronieziekenhuis moest niet alleen het pand
maar ook de daarbij behorende kapel gesloopt worden. De nazaten van de familie verzetten
zich tegen de sloop van de kapel en wilde die ter nagedachtenis van het echtpaar behouden.
“Om de kapel veilig te stellen werd de Stichting Grez-Mahie opgericht. De kapel bleef
gelukkig behouden door het te kunnen verkopen aan een projectontwikkelaar die de wens van
de familie respecteerde. Hij liet de kapel intact en bouwde op de daarbij behorende grond vijf
woningen. De verkoop leverde een flink bedrag op en dat werd door de familie in het huidige
charitatieve fonds gestopt. De rente die dat jaarlijks oplevert wordt besteed aan charitatieve
doelen,” vertelt Ad Mol, bestuurder van Grez-Mahie.
Zonder winstoogmerk
Vanaf de oprichting in 1996 is er voor ruim 600.000 euro uitgekeerd aan instellingen,
stichtingen en verenigingen die aan de voorwaarden van het fonds voldeden. Gemiddeld wordt
er jaarlijks een bedrag uitgekeerd van 45.000 euro. “Elke organisatie zonder winstoogmerk kan
op de stichting een beroep op doen als het maar ten goede komt aan de Bredase bevolking en
het verzoek aan onze eisen voldoet,” vertelt Ad die blij is dat dit jaar het woonzorgcomplex
Terp in het Ginneken ervan mag profiteren.
Aanmoedigingspremie
“Dat is een prettige bijkomstigheid maar ook niet meer dan dat,” zegt hij om alle schijn te
mijden. “De Stichting Terp lag in de race met de Stichting Pim die in Dorst een zorgwoning
bouwt voor acht kinderen met een verstandelijke beperking, de Stichting Poolse Dreef die een
zorgboerderij in Terheyden heeft en de Stichting Woonzorg Laguiten in Rijsbergen,” zegt Ad
en vertelt dat zij de drie afvallers een aanmoedigingspremie van 1000 euro hebben gehad.
Samenbrengen

Loes Schneider en Teuni Mol van de Stichting Terp zijn maar wat blij met de gift. “Het
overviel ons niet, want we hebben het natuurlijk zelf aangevraagd. Toch blijft het spannend of
je ervoor in aanmerking komt. Temeer omdat wij dat geld wilden besteden aan de inrichting
van een grote keuken,” laat het tweetal weten. “Het was wel even wikken en wegen maar we
hebben het bedrag van 13000 euro toch toegekend. Dit omdat de keuken de mensen in de
woonvorm op een simpele manier samenbrengt en om ze in het verlengde daarvan bij de
samenleving te brengen.
Mooie opstap
Loes Schneider: “Het is namelijk niet alleen het gezamenlijk klaarmaken van het eten maar
ook het menu opstellen en boodschappen doen. Voor de bewoners een mooie opstap om uit
hun eigen beschermde woonomgeving even in de buitenwereld te stappen. De donatie van
Grez-Mahie is een grote ondersteuning op ons werk bij het tot stand brengen van de
wooneenheid Terp, want er zijn twaalf mensen en hun ouders gelukkig mee gemaakt.
Binnenkort gaan we voor de buurt, donateurs, familie, vrienden en kennissen een opendag
houden zodat ook zij met eigen ogen kunnen zien hoe praktisch en mooi de gezamenlijk
ruimten en het pand zijn ingericht.”
Surf voor meer informatie naar de websites www.grez-mahie.nl en www.stichting-terp.nl

