Bijzonder wooncomplex af!
BREDA - Stichting Terp is het gelukt om samen met woningbouwcorporatie WonenBreburg
en zorgverlener ASVZ een gepaste woonvoorziening voor mensen met schizofrenie op te
richten. In de week van 15 december krijgen de bewoners hun sleutel en de bedoeling is dat
iedereen op 1 februari is verhuisd.
Stichting Terp bestaat sinds 2003 en is een samenwerking van ouders van kinderen met
schizofrenie. Het idee voor betere woonvoorziening voor mensen met deze ziekte kwam naar
woorden van Loes Schneider, initiatiefneemster van Stichting Terp, uit ‘bittere noodzaak’.
Schneider is jaren lang bestuurslid geweest bij Stichting Ypsilon, een stichting voor ouders en
verwanten van mensen met schizofrenie. Door haar werkzaamheden binnen deze landelijke
organisatie kwam ze in contact met veel lotgenoten en startte met hen een eigen regionale
stichting voor betere woonvoorziening voor deze mensen.
Het appartementencomplex ligt op de hoek van de St. Laurenslaan en de Eleonorastraat in het
Ginneken. Het bestaat uit 12 driekamerappartementen, een gezamenlijke inloopruimte en een
aparte ruimte voor de begeleiders van ASVZ die de bewoners 24 uur per dag verzorging
bieden.
,,Voor mensen met schizofrenie is het moeilijk om een goede woonplek te vinden door de
lange wachtlijst en het doorstroom systeem van de GGZ, de Nederlandse brancheorganisatie
van instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg. Mensen met deze hersenziekte hebben
namelijk behoefte aan een woonplek met behalve goede zorg ook veel privacy en waar ze de
rest van hun leven in kunnen blijven zitten. Dit kunnen wij hen nu bieden’’, vertelt Schneider.
Stichting Terp heeft samen met psychiater dr. W. Cahn, Medisch Hoofd van de zorglijn
schizofrenie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, een selectie moeten maken uit de
aanmeldingen voor het appartementencomplex. Stichting Terp heeft ook al een wachtlijst. Een
volgend gebouw staat nog niet op de planning, maar uitsluiten doet de stichting het niet.
Schneider: ,,Jammer genoeg is er in onze maatschappij nog te weinig bekendheid met
schizofrenie. Verkeerde beeldvorming, vooroordelen en taboe’s komen nog al te vaak voor.
Mensen met schizofrenie zijn erg gevoelig en kwetsbaar, maar velen van hen kunnen met
goede zorg en medicatie gewoon als volwaardig burger in de maatschappij wonen’’.
Vrienden van Terp
Ter ondersteuning van Stichting Terp is ‘Vrienden van Terp’ opgericht en tevens door de
belastingdienst erkent als goed doel. Dit betekent dat giften voor donoren aftrekbaar zijn. Met
‘Vrienden van Terp’ hoopt de Stichting geld in te zamelen ten gunste van de bewoners van
het appartementencomplex. Hier wordt bijvoorbeeld de inrichting van de gezamenlijke
inloopruimte van bekostigd en indien mogelijk in de toekomst af en toe wat verwenzorg voor
bewoners. Wie vriend van Stichting Terp wil worden, kan een donatie doen op het
bankrekeningnummer: 10.25.475.80. Voor meer informatie kan er gekeken worden op
www.stichting-terp.nl of een e-mail worden gestuurd naar info@stichting-terp.nl.

