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Bewoners zelf de baas in
voormalig zorgcentrum
Dorpscoöperatie Klooster&Buren is de nieuwe eigenaar
van zorgcentrum ’t Olde Heem. Dat moet een woonge-
meenschap voor jong en oud worden.

PAULINE VAN KEMPEN

KLOOSTERBUREN Zaterdag vierden
de bewoners van ’t Olde Heem in
Kloosterburen Sinterklaas. Zij die dit
leuk vonden tenminste. Want onder
het nieuwe regiem zijn de bewoners
de baas over hun eigen leven. ,,Som-
migen kiezen ervoor om op hun ei-
gen kamer te blijven’’, vertelt coör-
dinator zorg Nienke Klunder (34).
,,En dat is ook goed.’’

Afgelopen donderdag, 1 decem-
ber, droeg Zonnehuisgroep Noord
de sleutels van het gebouw over aan
de nieuwe eigenaar, dorpscoöpera-
tie Klooster&Buren. Die nam begin
dit jaar de zorg voor negen bewo-
ners met een verstandelijke beper-
king al over van zorginstelling Phila-
delphia. Nu valt ook de zorg voor ne-
gen oudere bewoners onder de hoe-
de van de coöperatie.

Waar de grote zorgaanbieders
zich terugtrekken uit de dorpen, zint
Kloosterburen met het project Sint
Jan al een jaar of tien op mogelijkhe-
den om de zorg hier te houden. Dat
leidde afgelopen zomer tot de op-
richting van de coöperatie, die in-
middels 275 leden telt.

De bewoners huren hun apparte-
ment van Klooster&Buren en ont-
vangen – via het persoonsgebonden
budget – begeleiding, dagbesteding
en zorg van het zelfsturende team
van acht professionele zorgverle-
ners. Sommigen krijgen nog thuis-
zorg van de Zonnehuisgroep. Een ei-

gen kok zorgt voor maaltijden met
ingrediënten uit de buurt.

Het kan allemaal, aldus Klunder,
omdat er geen dure managementla-
gen zijn. ,,Wat wij doen is recht-
streeks voor de mensen. Wij zetten
zelf de lijnen uit en wij vragen wat
iemand nodig heeft in plaats van
wat wij hem kunnen geven.’’

In de traditionele instellingen,
zegt initiatiefnemer Anne Hilderink
(60), zijn mensen verplicht om zorg
af te nemen. ,,Nu is er een bewoner,
hij is al in de negentig, die weer zijn
eigen eten kookt.’’

Ook mensen die geen zorg behoe-
ven, zijn welkom in ’t Olde Heem.

Van de zestig appartementen staan
er nog bijna veertig leeg. Veel oudere
bewoners zijn dit voorjaar verhuisd
naar de alternatieve plek die de Zon-
nehuisgroep hen bood. Klooster-
&Buren wil er een woongemeen-
schap van maken. ,,We zijn geen
zorgcentrum meer’’, benadrukt Hil-
derink.

Heidi van Driel (45), vrijwilliger in
’t Olde Heem, is een van de eerste
huurders. Zij bewoont sinds zeven
weken een appartement, vertelt ze
terwijl ze de tafels dekt voor het mid-
dagmaal. ,,Ik was al jaren op zoek
naar een plek waar ik zowel kan wo-
nen, werken en leven. Dat kan hier.’’

Sinterklaas deelde zaterdag pakjes uit aan de bewoners van ’t Olde Heem.
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