Open Dag Terp op 31 oktober 2009
De Open Dag van woonzorgcomplex Terp was op zaterdag 31 oktober 2009 van 14.00 - 16.00 uur.
Uitgenodigd waren alle mensen die op enige wijze hadden bijgedragen aan de totstandkoming van
Terp, woonzorgcomplex voor mensen met schizofrenie, vanaf de startfase in april 2003 tot en met de
inhuizing op 1 februari 2009.
Er was veel belangstelling: sponsors, vrienden van Terp, leden van Ypsilon, vertegenwoordigers van
andere wooninitiatieven, buurtbewoners, zo’n 75 mensen waren gekomen om het appartementen
complex te zien.
De ontvangst was in zaal Vianden aan de Viandenlaan. Deze locatie was gekozen om bewoners niet
te belasten met grote drukte bij het gebouw. De gasten werden getrakteerd op koffie met een petit
fours met daarop het logo van Terp en twee consumptiebonnen.
In de zaal was op een groot scherm een doorlopende diavoorstelling te zien van het begin van de
bouw tot en met het einde in december 2008. Op de grote tafels lagen mappen met
presentatiemateriaal en bouwtekeningen. Aan de wand hingen de lijsten met de sponsors van Terp.
Mariet Vriens, ouder van een dochter in Terp hield de inleidende speech. Zij nam de plaats in van de
initiatiefneemster van Terp, Loes Schneider die om gezondheidsredenen de voorzittershamer had
moeten neerleggen in 2009. Mariet bedankte Loes, “Het Gezicht” van Terp voor haar niet aflatende
inzet en kracht in de afgelopen 6 jaar. Zonder Loes was Terp er niet geweest en het typeert haar
grote betrokkenheid als ze over de bewoners spreekt: “Voor hen doe ik het”, zegt ze.
Mariet verklaart de keuze van de naam Terp, een veilige woonplek, maar omgedraaid Pret, een
prettige woonomgeving voor alle bewoners.
Ze verwijst naar het logo, in de trapeziumvorm zitten twee cirkels. De grote blauwe cirkel verbeeldt
de groep bewoners, de kleine lichtblauwe is de zorg verleend door het team van de zorgaanbieder en
de vorm erom heen zijn de ouders, familie, vrienden van bewoners.
Mariet vervolgt met het bedanken van allen die meegewerkt hebben aan de realisatie van Terp. Ze
noemt de consulente woonintegratie van MEE, Nina Bastiaans, Peter Hurks met zijn ervaring bij een
eerder wooninitiatief, de zorgverzekeraar met een startsubsidie voor oprichting, het Comité van
Aanbeveling, de Gemeente Breda, “stad met karakter” die haar sociale gezicht met dit project heeft
getoond, de Provincie Brabant die een subsidie verstrekte om de Zorgvisie uit te zetten, de
professionele begeleiding van psychiater Dr. Wiebke Cahn, medisch hoofd van de zorglijn
schizofrenie van het UMC, de psychiater Jacob Vorstman die de wijkvoorlichting gaf, Chris van
Faassen van Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid voor de grote steun bij het boekje “Wonen in
Terp” met een methodiek voor het opzetten van een woonzorgproject.
Zij bedankt WonenBreburg die een schitterend gebouw heeft neergezet met een volwaardig
appartement voor elke bewoner, in totaal 12 appartementen en een mooie inloopruimte en
zorgruimte voor het zorgteam.
Zij bedankt ASVZ , de zorgaanbieder die de visie van Terp onderschrijft en met volledige inzet het
project heeft ondersteund. Teamleider Michel Thijssen en zijn zorgteam hebben in korte tijd een
goede , veilige woonsfeer gecreërd. Veel dank voor de uitstekende 24-uurs zorg die wordt geleverd.

Zij bedankt de sponsors en de fondsen. Dankzij hun bijdrage is de inloopruimte ingericht. Het is een
comfortabele, fijne plek geworden om gezamenlijk te verblijven voor de bewoners.
Zij bedankt het FMO voor de financiële bijdrage waarmee Terp in 2009 gehonoreerd is. Hiermee
kunnen activiteiten voor bewoners in gang gezet worden en wordt de drempel tot een sociale
opstelling verlaagd.
Zij bedankt de Vrienden van Terp. Met hun ondersteuning is het mogelijk iets extra’s te bieden aan
de bewoners.
Tot slot bedankt Mariet de ouders voor hun jarenlange inspanning en daadkracht. Het doel van het
ouderinitiatief is dat in deze woning de volwassen kinderen hun leven lang kunnen blijven wonen.

Als tweede spreker neemt Ad Vermeulen het woord. Hij is als ouder van een dochter in Terp vanaf
het begin betrokken geweest bij het initiatief. Hij geeft een beeld van de geschiedenis van het
project. Stichting Terp werd op 22 november 2004 bij notariële akte opgericht. Het uitgangspunt van
het ouderinitiatief is steeds geweest het behoud van de regie in het hele proces. Er werd onderscheid
gemaakt tussen enerzijds het Wonen en anderzijds de Zorg. Die twee moesten gescheiden blijven
zodat er altijd sprake is van drie gelijkwaardige partijen: het ouderinitiatief stichting Terp, de
woningcorporatie en de zorgverlener.
Ad verhaalt van de vele moeilijke momenten die het project gekend heeft voor gekozen kon worden
voor woningcorporatie WonenBreburg en de bouw in het Ginneken. In de slotfase was zorgaanbieder
ASVZ een betrouwbare keuze. Zij zijn met hun ervaring en inzet een grote steun gebleken voor
Stichting Terp.
Ad bedankt ook een ieder voor zijn/haar bijdrage, hij noemt de sponsors, de Vrienden van Terp. Nina
Bastiaans, Bea de Bont, Nico van den Berg, Riet van Gils. Hij vindt dat het Ginneken en de stad Breda
trots mogen zijn op dit unieke woonzorgproject. Als laatste bedankt hij Loes, voorvechtster van het
eerste uur die dankzij haar ijzeren wil dit project heeft laten slagen.
Het volgende programmaonderdeel van de middag is de rondleiding in het appartementencomplex.
Elke tien minuten vertrekt een groep van 10 tot 15 mensen onder leiding van een paar ouders naar
de St. Laurenslaan. Daar ontvangt teamleider Michel Thijssen met het zorgteam de groep. Zij krijgen
een 10 minuten durende uitleg van leden van het zorgteam in de inloopruimte en rond het gebouw.
Men stelt deze ontvangst zeer op prijs en steekt de bewondering over het geheel niet onder stoelen
of banken.
Ter afsluiting kunnen de gasten in Zaal Vianden nog iets drinken en wat napraten. De reacties zijn
positief. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Open Dag Terp 2009.

