Wie zijn jullie?
Wij zijn Ruud, Sepha, Nina, Eduard, Martijn en Esther. Sinds juni 2000 wonen we met ons zessen in een woongroep
dicht bij Station Hollands Spoor in Den Haag. Waarom we in een woongroep wonen? We hebben een licht
verstandelijke beperking en bij sommige zaken wat hulp nodig. Door de week hebben we aan het eind van de middag
en ’s avonds begeleiding die ons meehelpt met boodschappen, koken, vrije tijd en nog veel meer….

Waarom zoeken jullie andere woonruimte?
Onze huidige woongroep bestaat uit drie appartementen die na een verbouwing zijn samengevoegd, er is een
gemeenschappelijke (woon)ruimte om te koken en samen te eten en we hebben alle zes onze eigen kamer. De WC,
douches en wasruimte delen we met de andere bewoners, maar nu willen we echt wat meer eigen ruimte en privacy.

Wat zoeken jullie?
We zoeken een zelfstandig appartement met voor ieder een eigen woon- en (evt. aparte) slaapkamer, sanitair (WC,
douche en wasbak) en een keukenblok. Wel zijn we na 17 jaar zo’n hechte groep geworden dat we de
gemeenschappelijke ruimte willen behouden om samen te kunnen blijven koken en eten en voor andere sociale
activiteiten; ook evt. een gezamenlijke wasruimte.
Voor twee bewoners is het belangrijk dat er een fysieke verbinding is tussen hun appartement en de
gemeenschappelijke ruimte met het oog op de nabijheid van begeleiding.
We hebben allemaal werk in of nabij Den Haag dus willen we het liefst in Den Haag blijven wonen met openbaar
vervoer in de buurt. Tot slot kunnen we een huur van maximaal 710 euro per persoon betalen om aan de
voorwaarden voor huurtoeslag te voldoen.

Wat is Stichting GeWoon?
De ouders zijn sinds 1993 op zoek geweest naar een woonoplossing voor hun kinderen. Op 30 november 1999
richtten zij Stichting GeWoon op: “Gehandicapten Wonen Overigens Ook Normaal”. Primaire doelstelling van de
stichting was te komen tot een vorm van zo zelfstandig mogelijk samenwonen voor hun zes jong volwassen kinderen.
Wonen en zorg zijn in onze woongroep gescheiden, de stichting heeft géén zorgtaak. Iedere bewoner koopt zijn of
haar zorg individueel in via het PGB bij Ipse de Bruggen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard van Rienen (gerard@stichtinggewoon.nl),
voorzitter van Stichting GeWoon op  070-3506620 of Joop Pronk (jooppronk@stichtinggewoon.nl),
secretaris van de stichting op  070-3971638. Zie ook onze website op www.stichtinggewoon.nl.

