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Beste (nieuwe) buren, het is zo ver!!
De eerste bewoners zijn vrijdag 30 maart gearriveerd. En: Wie Helpt Harry Harken?
Kasten, bedden, stoelen en gordijnen zijn naar binnen gehaald. Een heuse treintafel, voor Tom. Toch
jammer dat die niet zo groot is als treintafel bij zijn ouders, maar hij gaat hem helemaal opnieuw
opbouwen. De rails, de wagonnetjes en de minihuisjes liggen al klaar.
Hier en daar is nog geschilderd, zo kreeg Dieuwke een paar blauwe muren in haar appartement, want
ze vindt blauw zo’n mooie kleur. Sabine koos een andere kleur op de muur.
Eva is de eerste met een deurmat voor de deur, met het woord WELCOME erop. Eva zegt: “Het ziet
er mooi uit. Toen we hier voor het eerst kwamen wisten we nog niet hoe het er allemaal uit ging zien
en nu ziet het er allemaal heel leuk uit. Alle bewoners kunnen hun appartement inrichten zoals ze
zelf willen”.
Anouk Bijl is ook een nieuwe bewoner. “Ik hoop hier een leuke tijd te hebben. Er komen twee Anouks
wonen hier en wij kennen elkaar al”. De 2 Anouks krijgen 3 buurmannen op de tweede verdieping.
De begeleiding is ook van start gegaan. Er is een zorgteam dat bestaat uit 10 medewerkers. Jeltje de
Vries is de meewerkend teamleider. Wat verwacht zij van de toekomst aan de Blekerssingel?
Jeltje: “Amervoorde is een woonplek voor jongeren met een beperking die hier gezellig kunnen
wonen en zich verder kunnen ontwikkelen. Het is leuk om contacten met anderen te hebben en dat
je gewoon jezelf mag zijn”.
Zodra het aantal bewoners toeneemt, komt er ook nieuw personeel bij. De tweede mannelijke
begeleider komt er dan ook.
En wat verwacht Jeltje van het contact met de buren? Jeltje: “We willen graag als goede buren met
elkaar omgaan. Als de buren vragen hebben of iets belangrijks met ons willen delen dan kunnen ze
contact leggen met de zorgmedewerkers, die 24 uur per dag aanwezig zijn”. Als er buren zijn die
contact zoeken, dan graag wel overdag. In de avond is er minder personeel.
De (eerste) officieuze opening was op 30 maart om 16.00 uur. Met (kinder) champagne, sapjes en
zoutjes. Op 31 maart en 2 april arriveren de volgende bewoners en als het goed is wonen hier vanaf
tweede Paasdag al 7 jongvolwassenen. In de komende weken en maanden volgen er nog meer.
Mogelijk zijn er ook buren die ons willen helpen in en om het huis. De fietsenstalling hebben we
cadeau gekregen van de aannemer, maar er moet ook nog een tuin worden ingericht. Gelukkig is
Harry, de vader van Sanne, daarin bedreven. Maar hij kan nog wel wat “handjes” gebruiken.
Misschien zijn er nog buurmannen en buurvrouwen die ons daarbij kunnen helpen?
Wie Helpt Harry Harken?

De vader van Eva, Rutger, verwacht dat er snel goede contacten met de buurt zullen zijn want tijdens
het uitladen van de verhuisauto werd hij al meerdere keren aangesproken door buurtbewoners die
informeerden wanneer de bewoning zou starten. Zij zijn blij dat er een eind is gekomen aan de
leegstand van het pand en dat er weer levendigheid komt.
Volgende week rijden er taxibusjes van de Blekerssingel naar de dagbesteding. De jongeren werken
op plekken in de nabije omgeving. Enkele jongeren hopen de afstand straks (samen) lopend te
overbruggen, wat misschien onder begeleiding mogelijk is.
Maar nu eerst maar eens wennen aan het appartement, de begeleiding, de huisgenoten.....
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