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Stabroek
. "11< wil hier pa vertrekken als ik
naar het bejaardentehuis moet"
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• Dirk (54), Clementine (70),
Sharon (23), Björn (27), Staf
(53), Stef (40) en Ria (60) ver-
huisden exact een maand geleden
van de campus Vluchtheuvel aan
het Laageind naar dit gloednieu-
we pand in de Dorpsstraat. Op de
plaats van de vroegere motor- en
fietsenzaak Zwarte Arend reali-
seerden de sociale woningmaat-
schappij De Ideale Woning en
vzw Rotonde dit gezamenlijke De zeven bewoners van het nieuwe woningcomplex willen er nu al niet meer weg. FOTO W&F

Woonproject van
De Ideale Woning
en Rotonde
huisvest mensen
met beperking

Zeven volwassenen met
een beperking voelen
zich de koning te rijk.
Sinds een maand wonen

ze samen in een nieuw
woningcomplex in het
centrum van Stabroek. Het
woonprojed telt zeven
studio's en een gezamenlijke
keuken en zithoek, vier
sodale huurappartementen
en een commerdële ruimte •
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Woonproject van
De Ideale Woning
en Rotonde
huisvest mensen
met beperking

Zeven volwassenen met
een beperking voelen
zich de koning te rijk.
Sinds een maand wonen

ze samen in een nieuw
woningcomplex in het
centrum van Stabroek. Het
woonproject telt zeven
studio's en een gezamenlijke
keuken en zithoek, vier
sociale huurappartementen
en een commerciële ruimte .

• Dirk (54), Clementine (70),
Sharon (23), Björn (27), Staf
(53), Stef (40) en Ria (60) ver-
huisden exact een maand geleden
van de campus Vluchtheuvel aan
het Laageind naar dit gloednieu-
we pand in de Dorpsstraat. Op de
plaats van de vroegere motor- en
fietsenzaak Zwarte Arend reali-
seerden de sociale woningmaat-
schappij De Ideale Woning en
vzw Rotonde dit gezamenlijke
woonproject. Het bestaat uit ze-
ven grote studio's met eigen sani-
taire ruimte en toilet en een geza-
menlijke keuken met knusse zit-
hoek. Van daaruit zie je op het
terras en winkelcentrum Picolo.
Het project omvat ook nog vier'
sociale huurappartementen en
een gelijkvloerse commerciële
ruimte.
De nieuwe bewoners ontvangen

ons met open armen. De koffie
staat klaar en iedereen glundert.
Als oudste van de groep begint
Clementine haar lofzang over de
nieuwe woning. "In het Laageind
was het wel goed, maar dit is veel

De zeven bewoners van het nieuwe woningcomplex willen er nu al niet meer weg. FOTO W&F

SHARON(ZJ)
Bewoonster woningcomplex

"Ieder van ons
onderhoudt zijn
eigen kamer."

overduidelijk: het zevental voelt
zich hier overgelukkig. "Ik wil
niet meer terug naar het Laag-
eind. Wanneer ik hier niet meer
mag blijven, wil ik naar het be-
jaardentehuis", stelt Staf. "In de
woning aan het Laageind was het
ook niet slecht. Maar de woonka-
mer was daar zo groot dat het er
ongezellig was. Hier is het kleiner
en dat zorgt mee voor een echte
huiselijke sfeer. In de zitkamer
staat ook een centrale televisie,
maar als je toch iets anders wil
zien, kun je terecht in je eigen stu-
dio, want ook daar heeft iedereen

beter. Ginder waaide mijn dak
weg", zegt ze. Clementine ver-
wijst naar stormschade ván enke-
lejaren geleden. De andere bewo-
ners proberen elkaar te overtroe-
ven met lofbetuigingen.
Ondertussen laat ook de groeps-

parkiet van zich horen. Het is

een eigen tv",merkt Dirkop.
Op de vraag of er echt niets is dat

beter had gekund, denkt het ze-
vental geconcentreerd na. Tot
Stef toch iets vindt. Hijneemt ons
mee naar het balkon. "Om op het
balkon te geraken, moet je over
een hoge dorpel stappen. Dat had
ook anders gekund. Wie niet goed
te been is, geraakt amper over die
drempel van bijna 20 centimeter."
Ria woont in een studio aan de

straatkant. "Ik wist niet dat er
hier 's avonds en 's morgens zo-
veel lawaai is. De cafébezoekers
van de naastliggende Papegaai

maken me geregeld wakker. Ik
denk dat ik nog moet wennen aan
deze nieuwe slaapsituatie."
Voor Sharon, de jongste be-

woonster, is het allemaal nieuw.
Tot vorige maand woonde ze nog
in Antwerpen. "Hier vind ik een
luxe, die ik me nooit had kunnen
voorstellen."
Komende vrijdag om 17u wordt

het woonproject officieel ingehul-
digd. "Tegen dan zorgen we er-
voor dat onze studio's blinken",
verzekert het zevental.

ERIK VANDEWALLE
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De Ideale Woning en Rotonde
openen nieuw woonproject

Stabroek. In een gezellige sfeer werd dit
weekend het woonproject van De Ideale Woning
en de Rotonde geopend. Zeven volwassenen
met een handicap wonen sinds kort samen in
een nieuw complex in het centrum van
Stabroek. Veel mensen hebben hun schouders
gezet onder het project. "Ik mag zeker oud-
burgemeester Alida De Bie niet vergeten. Zij was
onze steun en toeverlaat. Onder haar impuls is
het idee werkelijkheid geworden", sprak
burgemeester Rik Frans (N-VA). Sylvia De
Deckker begeleidt samen met Toon Rubens de
gehandicapten. "In 2005 zeid~n ~édat we
gingen verhuizen, het heeft tien Jaar geduurd,
maar het resultaat mag er zijn", zei De Deckker.
Zij dankte met een zekere humor alle
medewerkers en wenste de zeven bewoners
veel succes in hun nieuwe woning.
De Rotonde neemt de uitbating van het
winkelpand onder de studio's o~ zich. De .ruimte
zal worden ingevuld met een knngloopwmkel.
Het is de bedoeling dat mensen met een
handicap hem gaan uitbaten. (mawo)


