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Eigen huis voor 12  jongvolwassenen met een verstandelijke beperking 
Stichting Wooninitiatief Haren krijgt groen licht voor ‘Borgheerd’ in Haren 
 
Haren, 18 december 2008 - Voor 12 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking 
uit Groningen en omstreken komt binnenkort een droom uit. Zij krijgen een eigen huis 
waar zij, onder begeleiding, met elkaar zelfstandig kunnen wonen.  
De stichting Wooninitiatief Haren zet zich in om voor deze groep een eigen 
woonomgeving met een huiselijke sfeer en zorg op maat te realiseren. Een oud 
schoolgebouw in Haren zal worden verbouwd tot 12 appartementen en een 
gemeenschappelijke ruimte. 
 
Goede samenwerking 
De stichting heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt om het plan handen en voeten te 
geven. Trudie Stigter, bestuurslid van de stichting en moeder van één van de toekomstige 
bewoners: “We zijn erg blij met de ontwikkelingen rond de overdracht en verbouwing van het 
voormalig schoolgebouw de Borg. Het heeft aanvankelijk even geduurd voor alle betrokken 
partijen het eens waren over het financiële plaatje. Maar nu daar overeenstemming over is 
bereikt, is er sprake van een zeer opbouwende samenwerking tussen de gemeente Haren, de 
woningbouwcorporatie Woonborg en onze stichting.” 
 
Sponsoren 
De stichting is al geruime tijd met de voorbereidingen bezig. Zo wordt uitgebreid 
geïnventariseerd wat nodig zal zijn voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte, de 
eventuele aanpassingen en hoe de zorg aan de bewoners gegeven zal worden. 
Ook worden er woonvormen elders in het land bezocht, om ideeën op te doen en advies in te 
winnen.  
De afgelopen tijd is de stichting op zoek gegaan naar financiële steun voor de inrichting van 
de gemeenschappelijke ruimte en om het gebouw geschikt te maken voor veilige bewoning 
door deze groep. 
Zoals het er nu uitziet, kunnen de nieuwe bewoners aan het einde van 2009 in ‘Borgheerd’ 
gaan wonen. Hun droom wordt dan werkelijkheid. 
 
Over de Stichting Wooninitiatief Haren:  
De Stichting Wooninitiatief Haren is in 2006 opgericht om te voorzien in de woonbehoefte 
van een groep jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. De groep bestaat op dit 
moment uit 11toekomstige bewoners. 
In de stichting zitten alle ouders van de toekomstige bewoners. Allen zijn actief in één of 
meerdere commissies ter voorbereiding op de realisatie van “Borgheerd”. 
Door het opzetten en beheren van een woonvorm, met zorg die is afgestemd op de individuele 
behoeften van de bewoners, wil de stichting bereiken dat hun kinderen (begeleid) zelfstandig 
kunnen wonen. Op die manier kunnen ze zich verder ontwikkelen en  “samen op eigen benen 
staan”.  
 
www.wooninitiatiefborgheerd.nl 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
Trudie Stigter  tel.050-5340621                  trudiestigter@hotmail.com 
Wendellien Winters tel.050-4061834         w.s.winters-smid@webnoord.nl  


