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Het is een idee dat twee doelen 
dient. Een 'thuishuis' voor senio
ren. Eenzaamheid onder ouderen 
tegengaan en zorgen voor fatsoen
lijke; gewenste huisvesting voor die 
senioren. Ouderen in Regie in Box
tel denkt meer dan alleen hardop 
na over zo'n wat binnen de stich
ting door het leven gaat als een 'stu
dentenhuis voor senioren'. 

"We hebben gesproken met 
woonstichting Sint Joseph over het 
concept", zegt Ad van den Brand, 
voorzitter van Ouderen in Regie. 
"Daar is het in elk geval met enig 
enthousiasme ontvangen", ver
wijst hij naar de soms stroeve ge
sprekken met bijvoorbeeld de ge
meente Boxtel over andere planneo. 
en projecten waarmee zijn burger-

initiatief aan de slag wil. Directeur 
Rob Dekker van Sint Joseph laat 
weten dat een 'thuishuis' wat hem 
betreft prima past binnen de 
ideeën die bij de woonstichting be
staan over huisvesten van ouderen. 

Koken 
Een thuishuis heeft een aantal 
aparte kamers voor de bewoners en 
daarnaast gezamenlijke ruimten 
voor bijvoorbeeld koken. "Je zou 
ook kunnen denken aan een 
hobby- of klusruimte voor ge
meenschappelijk gebruik", aldus 
Van den Brand. 

Sint Josephdirecteur Dekker con
stateerf dat het aantal seiüoren dat 
op zoek is naar geschikte woon
ruimte de komende jaren alleen 

·maar groeit. "Daarmee hebben wij 
als woonstichting te maken. We 
zien bovendien dat eenzaamheid 

alleen zijn, maar behoefte hebben 
aan contact en met anderen willen 
samenwonen, kunnen zo worden 
geholpen." 

Concreet is er echter nog niets. 
Dekker: "Wij zoeken in Boxtel, ove
rigens voor alle doelgroepen, con
stant naar geschikte plekken en 
panden om te kunnen bouwen of 
verbouwen. Waarbij we ook reke
ning houden met de doelgroep. Een 
thuishuis realiseren in het buiten
gebied lijkt me niet zo'n goed plan. 
Dat zoek je in het dorp." 

De directeur verwacht ook van 
Ouderen in Regie initiatieven. "In 
feite ligt daar de eerste verantwoor~ 
delijkheid. Als de stichting komt 
met een mogelijkheid voor realisa
tie, dan zullen wij die zeker serieus 
nemen." Daarbij denkt Dekker 
vooral aan kleinscháiige nieuw
bouw, niet zozeer aan het verbou
wen van een bestaand pand. 


