Dieghemhof nieuwe thuis voor twaalf gehandicapten - 14/09/2012
Schilde Geconfronteerd met de ellenlange
wachtlijsten voor dag- en wooncentra
voor jongeren met een verstandelijke
beperking, bleven de ouders van twaalf
kinderen niet bij de pakken zitten. Het
zopas geopende co-housingproject
Dieghemhof is daar het resultaat van.

Duizenden jongeren met een beperking staan na hun schooltijd op een wachtlijst voor een
woonvoorziening en een dagbesteding. ‘Voor de ouders, die met de jaren zelf niet enkel ouder
maar soms ook ziek worden, is dit een zorgelijke en vaak hopeloze situatie’, aldus Ingeborg
Santens en Peter Ceulemans uit Brasschaat, de ouders van Jan (21).
Die uitzichtloze situatie bracht hen en andere ouders uit de Antwerpse regio twee jaar geleden
samen. ‘Onze kinderen zaten al jaren samen in Katrinahof - een school voor buitengewoon
onderwijs in Antwerpen - en naderden het einde van hun schoolse opleiding. We aanvaardden het
onvermijdelijke van de situatie niet en gingen samen op zoek naar een volwaardige dagbesteding,
naar een geschikte woonvoorziening. Kortom: naar een toekomst voor onze kinderen’, aldus
Ingeborg en Peter.
‘Het werd de start van een boeiende zoektocht. Met steeds meer ouders, met steeds meer hulp van
specialisten. Na enkele valkuilen, onverwachte meevallers en gesprekken groeide het probeersel uit
tot een volwaardig project’, aldus Eric Roemendael en Ann Lodewijckx, ouders van Sam (21).
Bouwplannen
Het losse zand kreeg met de oprichting van de vzw ‘Think out-of-the-box’ een sterk onderbouwde
juridische structuur. Moeizame bouwplannen mochten worden opgeborgen toen plots
wooncomplex Dieghemhof vrijkwam. Het is een in het groen gelegen, nieuw en aangepast huis
waarin eerder de vzw Anautica vier jaar lang op een gelijkaardige manier een tehuis voor kinderen
met een beperking runde. Ook voor het probleem van de dagbesteding werd een oplossing
gevonden.
Zopas kwam gouverneur Cathy Berx het innovatieve co-housingproject inhuldigen. Het
provinciebestuur steunt het Dieghemhof met 50.000 euro. Ook minister van Welzijn Jo Van
Deurzen (CD&V) heeft zijn steun toegezegd. ‘Op deze manier kunnen onze kinderen nu actief
deel uitmaken van de samenleving. Professionele organisaties als Pegode en Rotonde zorgen voor
de dagelijkse begeleiding en verzorging van de kinderen. Onze zoon Jan woont sinds begin

september alvast erg graag in het Dieghemhof’, aldus Ingeborg en Peter.
‘Uiteraard zijn alle problemen nog niet van de baan. Het Dieghemhof is een dure onderneming die
steunt op veel inbreng van de ouders en sponsoring van particulieren, bedrijven, overheden en
organisaties. Voor de opstart van het project is dit net voldoende, maar op termijn is er nog veel
geld nodig om de werking vlekkeloos te laten verlopen’, besluit Eric Roemendael.
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