Nieuwsbrief, december 2008

De kogel is door de kerk!
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het
gemeentehuis van Haren is op donderdag
18 december 2008 de voormalige school
“de Borg” door de gemeente Haren
verkocht aan woningcorporatie Woonborg.
Tegelijkertijd werd het samenwerkingscontract tussen Woonborg en Stichting
Wooninitiatief Haren getekend. Alle
bewoners met hun familie waren hierbij
aanwezig, evenals de vertegenwoordigers
van de gemeente Haren, Woonborg en
adviseurs van het ouderinitiatief zoals
bureau Wiertsema Adviseurs en Dorhout
Advocaten.
Na een lange, constructieve periode van
overleg tussen gemeente Haren, Woonborg
en de Stichting is de weg vrijgemaakt voor

de verbouwing van “de Borg” tot
‘Borgheerd’, een wooninitiatief voor
12 jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking. De start van de (ver)bouw zal
plaatsvinden in het vroege voorjaar van
2009.

Op zaterdag 22 november vond een
eerste kennismaking plaats, in de school,
tussen toekomstige bewoners met hun
ouders en direct betrokkenen van gemeente
en Woonborg.
Architect Gelens gaf middels tekeningen
van de appartementen en
gemeenschappelijke ruimte uitleg over de
verbouwing. Hierna volgde een
rondleiding door de bestaande lokalen en
werd buiten in de sneeuw de nieuwbouw
zichtbaar gemaakt door middel van linten.
In één van de lokalen werd op de grond de
indeling van het appartement met tape
afgezet, zodat een beeld ontstond van de
grootte van badkamer, slaapkamer en
woonkamer.

Inmiddels bestaat de groep uit 11
bewoners. Maandelijks worden er
groepsactiviteiten georganiseerd ter
voorbereiding op begeleid zelfstandig
wonen in ‘Borgheerd’ en om
groepsvorming te stimuleren. Zo worden er
allerlei creatieve activiteiten ontplooid
maar ook wordt aandacht besteed aan wat
een verhuizing zoal teweegbrengt.
Afscheid nemen van je ouderlijk huis,
kennismaken met nieuwe buren, samen
zorgen voor dagelijkse dingen als
boodschappen doen en koken komen aan
de orde. Gaandeweg zien we
vriendschappen ontstaan tussen de
verschillende bewoners en groeit het ‘wijgevoel’.

In 2009 zal er nog enorm veel werk
verzet moeten worden. Of het nu gaat om
fondswerving, het geven van
ondersteuning of het aanbieden van
goederen, we konden steeds op uw steun
rekenen en hopen dat ook voor de
komende jaren te kunnen blijven doen.

We wensen u prettige Kerstdagen en een
gelukkig Nieuwjaar.
Bestuur Stichting Wooninitiatief Haren.

Al geruime tijd is de stichting op zoek
naar financiële steun voor de inrichting van
de gemeenschappelijke ruimte en om het
gebouw geschikt te maken voor veilige
bewoning voor onze groep. Gaandeweg
krijgt ons project meer bekendheid binnen
de gemeente Haren en krijgen wij vele
positieve reacties en warme
steunbetuigingen.
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