WARM WELKOM VOOR WOONPROJECT STICHTING TERP
‘Sterkste troef was dat aantal bewoners is opgegroeid in Ginneken zelf’
BREDA - Schizofreen. Het is een voor veel mensen een beladen woord dat negatieve
associaties oproept. Desondanks is Stichting Terp er probleemloos in geslaagd om midden in
de wijk Ginneken een woonproject voor mensen met schizofrenie te realiseren. Een kwestie
van open en eerlijk communiceren, weet Loes Schneider. “Al in november 2007 zijn we met
onze plannen naar buiten getreden en hebben we tijdens een bijeenkomst voor wijkbewoners
uitleg gegeven over schizofrenie en wat de ziekte behelst. De toekomstige bewoners zijn door
de wijk echt omarmd. Maar een aantal van hen is dan ook opgegroeid in ’t Ginneken zelf. Het
zijn dus de eigen wijkbewoners. Dat was onze sterkste troef.”
Door Addo Sprangers
Een hartelijke ontvangst dus. Met dank aan het in de aanloop naar het project door Stichting
Terp reeds geproduceerde voorlichtingsdraaiboek, zodat na het vinden van een geschikte
locatie al vanaf het allereerste begin de direct omwonenden bij het project konden worden
betrokken. De beeldvorming rondom schizofrenie is helaas namelijk bij velen niet zo positief,
zegt Loes Schneider. "In nieuwsberichten rondom misdrijven duikt al snel een zinnetje als '
het
was een schizofreen'op. Terwijl de meeste mensen met schizofrenie juist heel erg lief en
vreedzaam zijn."
Deskundige
Om het project goed weg te zetten, ging Stichting Terp in zee met een woonconsulent van
MEE West-Brabant, een organisatie die zich eerst en vooral richt op mensen met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Een andere doelgroep dus dan de groep mensen
met schizofrenie. Alle zaken waar MEE West-Brabant echter niet aan uitkwam, konden
worden voorgelegd aan de onafhankelijke deskundige psychiater dr. Wiepke Cahn, als
medisch hoofd zorglijn schizofrenie verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Loes
Schneider: "Na onze selectie van de toekomstige bewoners hebben we haar óók gevraagd een
'
second opinion'uit te voeren. Is de diagnose juist? Klopt de medicatie? Is deze persoon
geschikt voor deze woonvorm? Noem maar op.”
Profiel
“Wat ik zelf het meest geweldige aan Wiepke Cahn vindt is haar insteek dat er met mensen
met schizofrenie veel méér kan. Belangrijk was dat elke bewoner voldoet aan het door ons
geschetste profiel. Zo moet elke bewoner een crisisprotocol maken en mag er geen sprake zijn
van verslavingsproblematiek. Iedereen moet er veilig kunnen wonen. Daarom hebben we ook
gekozen voor 24-uurszorg, zodat er altijd iemand is op wie de bewoners bij problemen
kunnen terugvallen."
Peroneelswerving
Met het aftellen naar de verhuizing is Stichting Terp nu ook begonnen met het werven van
personeel. Een punt van zorg daarbij is het momenteel heersende personeelstekort in de
zorgsector, zegt Loes Schneider. “We hebben in verschillende functies zeker tien tot twaalf
mensen nodig. Al verwacht ik dat het wel goed zal komen.”
Sponsoren

Ook de inrichting van de gezamenlijke ruimte behoeft nog de nodige aandacht, vult
bestuurslid Ad Vermeulen aan. “Die wordt namelijk kaal opgeleverd. We hebben straks dus
zaken als een keuken, meubilair, vloerbedekking en wandbekleding nodig. We hebben
daartoe de Stichting Vrienden van Terp opgericht en hopen op steun van sponsoren die ons
financieel of materieel een handje willen helpen.”
Niet opnieuw wiel uitvinden
Andere initiatieven maken inmiddels dankbaar gebruik van de door Stichting Terp
geformuleerde zorgvisie, weet Loes Schneider. "Wat ons betreft hoeven anderen zeker niet
het wiel opnieuw uit te vinden. Het feit dat wij met een zorgvisie vanuit ouders en
toekomstige bewoners iets geheel nieuws presenteerden, was voor de gemeente Breda reden
om zich in te spannen voor een subsidie bij de Provincie Noord-Brabant. Wij laten anderen
hiervan graag meeprofiteren. We hebben op onze zorgvisie dan ook bewust geen auteursrecht
vastgelegd. Andere mensen kunnen er eindeloos uit kopiëren. We hopen er ook anderen mee
te kunnen helpen en dat ons project navolging zal krijgen. Het allermooiste zou echter zijn dat
mensen op basis van ons werk een eigen zorgvisie kunnen uitzetten. Uiteindelijk is iedere
groep natuurlijk anders."
Surf voor meer informatie over Stichting Terp naar de website: www.stichting-terp.nl

