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BWIH timmert aan de weg
Werkgroep ‘Blijven Wonen In Hengevelde’ wil een carebrede kleinschalige woonvorm
realiseren in Hengevelde. Dit is een beschutte woonvorm voor verschillende doelgroepen
waar bewoners meer zorg en begeleiding kunnen krijgen dan in hun thuissituatie.
Hierdoor kunnen zij in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. BWIH is een
burgerinitiatief dat nauw samenwerkt met ondernemersvereniging SIO.

Vorderingen
BWIH maakt gestaag vorderingen richting de realisatie van deze woonvorm in Hengevelde.
Hiervoor overleggen we met verschillende partijen. Met Carintreggeland en gemeente Hof
van Twente zijn we op dit moment bezig met het opstellen van een zorg- en
welzijnsconcept. Hiervoor brengen we in kaart welke zorg onze beoogde doelgroepen nodig
hebben. Als werkgroep houden we hierin de leidende rol. Daarnaast is Robert ten Dam
samen met andere leden van de werkgroep bezig om vorm te geven aan het
huisvestingsconcept. BWIH heeft de ambitie om begin volgend jaar een werkbaar en
financieel haalbaar plan op te stellen voor de woonvorm.

Activiteiten
BWIH is ook op andere fronten actief.
Het is van groot belang dat we
Hengeveldenaren
zoveel
mogelijk
informeren en betrekken bij onze
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plannen. We organiseerden daarom al
een
themabijeenkomst
waarop
betrokken
en
geïnteresseerde
Hengeveldenaren hun wensen en
verwachtingen uitspraken over de zorg
in de woonvorm. De ideeën die hieruit
voorkwamen worden meegenomen in het zorg- en welzijnsconcept. Uiteraard waren we
ook vertegenwoordigd op de Open Bedrijvendag Hengevelde. Hier kregen we veel
enthousiaste reacties.

De mensen achter BWIH: Trees Arkink
Werkgroep BWIH bestaat uit betrokken Hengeveldenaren met
verschillende achtergronden. Binnen BWIH zitten mensen die dagelijks
vanaf de werkvloer de zorgpraktijk ervaren. Een van hen is Trees
Arkink. In deze nieuwsbrief legt zij uit waarom ze zich inzet voor de
komst van een carebrede kleinschalige woonvorm.
Trees werkt in Goor als verzorgende in de gerontopsychiatrische zorg (ouderen met
geestelijke beperkingen). Hier ziet ze van dichtbij wat de gevolgen zijn voor mensen
die buiten hun vertrouwde omgeving verzorgd worden. “Het intact houden van
sociale banden is ontzettend belangrijk voor mensen”, zegt Trees. “Ik merk dat steeds
meer ouderen vereenzamen. Ze kunnen niet meer even snel langs familie of
bekenden omdat ze elders wonen. Dat is meteen een drempel. Andersom is het ook
lastiger voor familie en vrienden om een bezoekje te brengen.”

Participatiezorg
Trees is bang dat dit met de komst van de participatiezorg alleen maar erger wordt.
“Door de participatiezorg wordt er nog zwaarder geleund op mantelzorgers. Maar
ook voor de mantelzorgers wordt de belasting groter als iemand ver weg woont.” De
komst van een carebrede kleinschalige woonvorm zou volgens Trees een ideale
oplossing zijn. “Toen ik gevraagd werd om mee te denken over een dergelijke
woonvorm in Hengevelde was ik meteen enthousiast. Op deze manier blijven zoveel
mogelijk sociale contacten in stand, en dat is waar mensen enorm veel behoefte aan
hebben.”
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“Hier draag ik graag aan bij”, vertelt Trees. “Ik merk zelf dagelijks in de praktijk hoe
mensen helemaal opleven als ze weer even aandacht krijgen van hun vertrouwde
omgeving. Een woonvorm in het eigen dorp maakt de drempel zoveel lager. Als dorp
moeten we ons hier gezamenlijk voor inzetten.”

Stichting Duurzaam Hoonhorst.
Regelmatig bezoeken leden van onze werkgroep verschillende woonvormen, instellingen of
stichtingen. Dit levert veel nieuwe inzichten op voor onze eigen plannen. Onlangs
bezochten Tim Jongman, Hennie Tuinte en Jacco Kiezenbrink Stichting Duurzaam
Hoonhorst. Dit burgerinitiatief zet zich in voor het welzijn van de bewoners van Hoonhorst
(gem. Dalfsen). Door slim gebruik van subsidies en de inzet van dorpsgenoten hebben zij
de afgelopen jaren heel wat gerealiseerd.
Zo rijdt in Hoonhorst nu een
elektrische
dorpsauto
waar
burgers gebruik van kunnen
maken; er is een duurzame
dorpsverwarming; een oude
molen is in volle glorie
gerestaureerd;
er
is
een
dorpshuiskamer voor ouderen
gerealiseerd en er zijn collectief
ruim 1400 zonnepanelen tegen
een
maatschappelijk
tarief
aangeschaft.
Duurzaam Hoonhorst is een voorbeeld dat goed laat zien hoe een klein dorp groot kan zijn
als de bewoners er samen de schouders onder zetten!
Bezoek hier hun website!

BWIH werkt samen met ondernemersvereniging SIO.
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