Cliënten en mantelzorgers onder één
dak
Samen met de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale
Woning creëerde zorgcentrum Huize Walden in Malle
onlangs een bijzondere nieuwe woonvorm. Mantelzorgers
kunnen er voortaan samenwonen met hun
zorgbehoevende partner, ouder of kind.
De plannen om uit te breiden leefden al een aantal jaar bij Huize
Walden, een voorziening die gespecialiseerd is in de ondersteuning
van mensen met een fysieke beperking. Directeur Kathleen
Govaers: ‘Bij voorkeur in het dorp, want onze gebouwen bevinden
zich te midden van de bossen. We wilden onze dienstverlening
graag wat centraler brengen.’ Een geschikte en betaalbare locatie
vinden bleek weliswaar geen evidentie. En dus werd er gezocht
naar een manier om het dorp naar de voorziening te halen. Die
manier vonden ze uiteindelijk in een samenwerking met De Ideale
Woning.

Onder één dak
Samen breidden ze de voorziening uit met 43 studio’s voor
mensen met een zorgvraag en 15 appartementen voor
mantelzorgers. Kathleen Govaers: ‘Heel wat ouders stelden ons
namelijk de vraag wat er met hun kind zou gebeuren als zij er niet
meer zouden zijn, of wanneer ze zelf hulpbehoevend zouden
worden. Nu kunnen ze samen onder één dak wonen. Op het
moment dat ze zelf ook ondersteuning nodig zouden hebben, is de
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gespecialiseerde zorg al aanwezig.’

Op adem komen
Het project richt zich overigens niet alleen naar mantelzorgers.
Ook vrijwilligers kunnen hun intrek nemen in een van de
appartementen. Zelfs wie nood heeft om er even tussenuit te zijn
kan in de voorziening terecht. Kathleen Govaers: ‘We hebben drie
van onze oude studio’s omgebouwd tot aangepaste
vakantiestudio’s. Mensen kunnen er even op adem komen en het is
meteen een manier om met ons kennis te maken en te laten zien
dat we geen klassieke voorziening zijn.’

Heb jij ook een verhaal dat anderen kan inspireren? Mail het naar
lieve.claeys@vlaamswelzijnsverbond.be.

Bron:
https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/nieuws/cli%C3%ABnten-enmantelzorgers-onder-%C3%A9%C3%A9n-dak
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