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Elkaar helpen is voorwaarde
Woonwijk Wijbosch

Een woonwijk waarin je alleen welkom bent als je klaarstaat voor
buurtgenoten. Wijbosch wil hiermee een voorbeeld zijn voor
andere plaatsen. ,,In deze wijk is straks íédereen vrijwilliger."

Van ROBERT VAN LITH

LEERLINGEN VAN DE REGENBOOG HELPEN BEWONERS VAN SINT BARBARA, IN WIJBOSCH DE NORMAALSTE ZAAK
VAN DE WERELD. FOTO OLAF SMIT
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Kinderen van basisschool De Regenboog die bloemschikken met ouderen
met geheugenverlies of spelen in de tuinen van Sint-Barbara. Of de
bewoners van dat verpleeghuis die met inwoners een potje biljarten of
kaarten in dorpscentrum De Schakel. In Wijbosch is dit de normaalste
zaak van de wereld, maar nationaal én internationaal trekt deze aanpak
veel aandacht. Zelfs delegaties uit China namen een kijkje in het dorp.

Zorgorganisatie Laverhof heeft nog grotere ambities. ,,We willen hier een
woonwijk voor jong en oud ontwikkelen waarin mensen voor elkaar
klaarstaan", zegt bestuurder Peter Beijers. ,,En alleen als zij anderen
helpen, mogen ze hier komen wonen." Hij geeft wat voorbeelden van
deze wederkerigheid: ,,Boodschappen doen voor ouderen in je straat,
eens samen eten of helpen met de computer. En vergeet niet: ouderen
kunnen óók elkaar helpen."

Beijers heeft nog geen kant-en-klaarplan, maar wel een visie. En er is
een schetsplan voor zo'n honderd woningen in de omgeving van Sint-
Barbara. Hier kocht Laverhof twee jaar terug al het voormalig klooster
Annahof van de congregatie Zusters van Liefde, plus het weiland ernaast.
Het schetsplan is van architect Frank van Dillen van het Bossche Buro
Kade. Via zijn contacten kwamen Chinezen in Wijbosch kijken. ,,Het is
heel bijzonder wat Wijbosch doet. Je kunt Laverhof betitelen als een van
de koplopers op het gebied van toekomstige zorg."

Verwachting



28-12-2019 Brabants Dagblad - Veghel-Uden - 28-12-2019

https://krant.bd.nl/titles/brabantsdagblad/6205/publications/10651/articles/1058881/41/1 3/3

Volgens Freek Lapré, de professor van Tilburg University die Laverhof
met zijn adviesbureau Qolity bijstaat, kun je mensen niet verplichten om
voor anderen te zorgen. ,,Maar het is wel zo dat mensen die in deze wijk
gaan wonen weten dat er iets van hen wordt verwacht. Als een enkeling
niet aan die verwachting voldoet, dan is de sociale druk hoog om wél iets
te doen." Kwetsbaar Laverhof komt met dit plan, omdat de
zorgorganisatie zich volgens Beijers de afgelopen jaren afvroeg hoe
ouderenzorg toekomstbestendig kan blijven. ,,Het aantal ouderen
verdubbelt in de komende twintig jaar en het aantal jongeren halveert.
Dat maakt duidelijk dat de zorg voor kwetsbare ouderen niet alleen van
professionele organisaties kan komen. De wijk willen we ontwikkelen in
lijn met het gedachtegoed van de Zusters van Liefde, waarin
wederkerigheid centraal staat. Je hoeft niet meer op zoek naar
vrijwilligers, want in deze wijk is straks íédereen vrijwilliger."

De aanpak is in zekere zin nieuw. ,,Je hebt wel meer initiatieven waarbij
burgers elkaar helpen", zegt Evert van Schoonhoven, voorzitter van
Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant. Als landelijk coördinator
bewonersinitiatieven heeft hij hier ook veel mee te maken. ,,Bekend is
Elsendorp, waar een van de eerste zorgcoöperaties ontstond. Burgers
regelen hier zelf onder meer zorg en dagbesteding. En bijvoorbeeld in
Wanroij houden burgers via een zorgcollectief een verpleeghuis in stand.
Wat Wijbosch uniek maakt is dat een zorgorganisatie de regie neemt."

Of het plan kans van slagen heeft, hangt van veel partijen af. Het college
zag de plannen al, maar laat zich er nog niet over uit. Meierijstad moet
onder meer akkoord gaan met de bouw van circa honderd woningen: ruim
het dubbele van wat de komende tien jaar gepland staat. Beijers heeft
goede hoop dat de wijk er binnen tien jaar staat. ,,Wij hebben onze nek
uitgestoken; ik verwacht dat Meierijstad dat ook gaat doen."

 


