Eindrapportage

Mooi Leven Huis
Bennekom

“Een leven,
zoals wij dat zelf ook
zouden willen leven”
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1. Inleiding
Het was in het voorjaar van 2020 dat wij bij uw fonds aanklopten voor een ﬁnanciële bijdrage voor het Mooi Leven Huis,
een woon- en leefplek voor 27 mensen met een meervoudige of verstandelijke beperking in Bennekom.
En nu, anderhalf jaar later, kloppen wij weer bij u aan. Dit keer niet

Met deze eindrapportage willen wij u meenemen in het proces

voor een financiële bijdrage, maar om te laten weten dat het Mooi

dat wij hebben doorlopen om tot dit mooie resultaat te komen.

Leven Huis is gerealiseerd! Een ontzettend grote wens van ons

Maar eigenlijk nog belangrijker: wij willen u gewoon graag het

die is uitgekomen, maar tegelijkertijd ook een wens die nooit was

Mooi Leven Huis laten zien!

uitgekomen zonder uw financiële ondersteuning. Samen met tal
van andere financiers heeft u ervoor gezorgd dat we dit konden
realiseren voor onze kinderen.
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2. Onze droom
Het doel van de stichting Mooi Leven Huis Ede was de oprichting van een woon- en leefplek voor 27 mensen met een
meervoudige of verstandelijke beperking. Naast wonen was het tevens de bedoeling om betekenisvolle tijdsbesteding aan te
bieden aan de bewoners. Wij willen de bewoners een “leven geven dat wij zelf ook willen leven”. Naast de professionele zorg,
wordt ook ingezet op actieve en gelijkwaardige betrokkenheid van het sociale netwerk en de leefomgeving.
Het merendeel van de bewoners van het Mooi Leven Huis in

met keuken. Voor het houden van activiteiten m.b.t. zinvolle

Bennekom zou komen uit een situatie waar zij nog thuis woonden.

tijdsbesteding wilden we een aantal extra ruimtes in het gebouw

Het was de bedoeling om het gebouw zo te ontwerpen en in

realiseren. Dit betreft een drietal groepsruimtes, een snoezelruimte

te richten dat het voor hen mogelijk was om de gezinssituatie

en snoezelbadkamer en een fitness annex bewegingsruimte. Voor

van thuis zoveel mogelijk te benaderen. Dat wil zeggen voor

buitenactiviteiten wilden we een ruime tuin realiseren met daarin

elke bewoner een eigen studio met eigen keuken en badkamer.

diverse speel en belevingsmogelijkheden.

Daarnaast voldoende ruimte om bezoek te ontvangen. Tevens
voor elke groep van negen bewoners een centrale woonkamer

Dit was onze droom.

Ouders van een bewoner:
‘’Wat wij aan onze zoon kunnen zien is dat hij het naar zijn zin heeft op MLH. Hij is heel relaxed en kijkt lekker om zich
heen wat er allemaal gebeurt. Dat konden wij ook merken nadat hij weer terug kwam na die corona periode toen hij bijna
6 weken thuis was. Wij reden de straat weer in en toen begon hij heel uitbundig op zijn blad te slaan en geluiden te maken
van een soort herkenning. Hij was blij om weer thuis te zijn bij zijn medebewoners. En als ons kind blij is dan zijn wij dat
ook. Zijn zeer tevreden hoe hij woont (prachtige studio) en leuke begeleiding waar wij heel tevreden over zijn.’’
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3. De weg naar onze droom
De bouw van het Mooi Leven Huis is gestart in januari 2019. Het ontwerp van het gebouw en de ruimtes is in nauwe samenwerking
met de ouders/verzorgers van toekomstige bewoners door een architect gemaakt. Hiervoor zijn drie avonden georganiseerd
in het voorjaar van 2018, waarin eisen en wensen zijn vastgelegd. Op basis van deze eisen en wensen heeft de architect
een basisbouwontwerp gemaakt. Voordat de vergunning voor de bouw werd aangevraagd bij de gemeente, zijn nog twee
informatieavonden georganiseerd voor de directe omwonenden van het Mooi Leven Huis in Bennekom. In de voorbereiding en
tijdens de bouw is er ongeveer één keer per drie weken overleg gevoerd tussen de betrokken partijen; investeerder/eigenaar van
het gebouw, architect, aannemer, zorgleverancier en bestuur van de stichting Mooi Leven Huis Ede. In dit overleg is het voorlopig
ontwerp verder uitgewerkt en werd iedereen op de hoogte gehouden van de bouwactiviteiten.
Buiten het bestuur van de stichting werden andere ouders/

Vanaf eind september 2020 wonen alle 27 bewoners in het

verzorgers betrokken bij het ontwerp van het gebouw en de

Mooi Leven Huis, verdeeld over de drie woongroepen. Als gevolg

inrichting d.m.v. een vertegenwoordiging in de werkgroep

van Corona konden er gedurende de voorbereidingen van het

wonen. Voor afstemming tussen het bestuur van de stichting

inhuizen en daarna geen gezamenlijke activiteiten georganiseerd

Mooi Leven Huis Ede en de werkgroep Wonen, was er eveneens

worden. Om het aantal bewegingen in het huis te beperken zijn

een driewekelijks overleg georganiseerd, hierbij was ook altijd

de dagbestedingsruimtes tot december 2020 niet of nauwelijks

de projectleider van de zorgleverancier aanwezig. De ideeën en

nog gebruikt. Als gevolg van alle beperkingen is het heel moeilijk

adviezen uit de werkgroep Wonen werden hier besproken en

geweest om te werken aan de verbinding tussen bewoners,

vervolgens meegenomen naar het ontwerp- en bouwoverleg. Voor

ouders/verwanten en professionele medewerkers. Hoewel dit ook

het ontwerp en de inrichting van de tuin is een aparte tuingroep

invloed had op de mogelijkheden voor vrijwilligers om actief te zijn

opgericht. Bij de aanleg en de inrichting van de tuin is deels

in het Mooi Leven Huis, zijn er inmiddels al ruim 30 vrijwilligers

gebruik gemaakt van de professionele kennis en ervaring van een

actief. Zij zorgen o.a. voor het koken op de groepen, onderhoud

hoveniersbedrijf, maar zijn veel kosten bespaard door het werk van

aan de tuin en ondersteuning bij het zogenaamde Vonqelen. Dit

ouders en vrijwilligers.

is de naam die gegeven is aan de betekenisvolle tijdsbesteding
van de bewoners, waarbij zij ieder op hun eigen niveau kunnen

De bouw van het Mooi leven Huis is afgerond in maart 2020. De

Vonqelen. Ook de inrichting en aankleding van de groepsruimtes

officiële sleuteloverdracht was op 23 maart 2020. De maanden

voor deze activiteiten is hierdoor wat later van de grond gekomen.

april en mei zijn gebruikt voor de stoffering en inrichting van de

De laatste stap, het realiseren van een extra kastenwand, wordt

centrale woonkamers en algemene ruimtes. De inrichting van

deze maand afgerond. De snoezelruimte was al gereed bij de start

deze ruimtes is mede bepaald door de werkgroep wonen. De

van het wonen en daar wordt al veel gebruik van gemaakt. Als

inrichting van de fitnessruimte is, in tegenstelling tot de planning,

gevolg van een lange levertijd is het snoezelbad pas in december

pas op een later moment bepaald. Dit is opgepakt in het najaar van

2020 geleverd. Na installatie van het bad was de snoezelbadkamer

2020 zodat ook de fysiotherapeut en bewegingsagoog betrokken

gereed en deze wordt ook veel gebruikt. Vooral voor de ouders is

konden worden bij de aanschaf van de juiste middelen. Op advies

dit een mooie faciliteit om hun zoon of dochter te laten genieten

van hen zijn een aantal grotere apparaten voorlopig vervallen

van een heerlijk bad met massagestralen en bubbels, mooie

en is meer geïnvesteerd in kleiner materiaal met meer creatieve

verlichting en ontspannende muziek.

mogelijkheden.
Vanaf juni 2020 zijn de ouders van twee van de drie groepen
in de gelegenheid gesteld om zelf de inrichting en aankleding
van de studio’s te verzorgen. Door de beperkingen vanwege
Coronamaatregelen, is besloten om voor twee groepen te starten
met wonen in de maand juli. De derde groep is in september gaan
wonen. De ouders van deze groepen zijn in augustus gestart met
de inrichting van de studio’s.

Vrijwilliger:
‘“Het is altijd gezellig met de bewoners, die vaak in hun
rolstoelen (indien mogelijk) een kijkje in/bij de keuken
komen nemen. Ik heb grote bewondering voor het team
van verzorgers, altijd enthousiast, lief, professioneel,
zoveel geduld…het valt bijna niet in woorden uit te drukken”
5

4. Onze droom is realiteit geworden
Onze droom is realiteit geworden. Eind september 2020 zijn alle 27 bewoners het prachtige Mooi Leven Huis ingetrokken.
Ons doel is bereikt:
Het gebouw en inrichting is op tijd gerealiseerd en alle 27

Graag geven wij u een digitale rondleiding in het Mooi Leven Huis.

bewoners hebben een mooie woon- en leefplek. Vooral de eigen
studio’s waar je als gezin, rondom iemand met een verstandelijke
of meervoudige beperking, aanwezig kan zijn, wordt door iedereen
heel erg gewaardeerd. Ook de ruime tuin, snoezelruimte en
snoezelbadkamer zijn gerealiseerd zoals we dit vooraf ook voor
ogen hadden. Het huis is wat dat betreft geworden zoals we dat
vooraf voor ogen hadden.

De Snoezelruimte en snoezelbadkamer
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Scan mij

Onze Tuin

Binnen/Inrichting
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5. Zaken die net even anders zijn gelopen
De bouw van het Mooi Leven Huis is volgens planning verlopen. In het ontwerp van het gebouw en de inrichting zijn geen
groet wijzigingen geweest ten opzichte van de planning. Helaas heeft de Corona pandemie daarna veel beperkingen
opgeleverd. Met name voor de gezamenlijke activiteiten in alle voorbereidingen en in het eerste jaar van het wonen en
het Vonqelen (betekenisvolle tijdsbesteding). Als gevolg van de beperkingen was het niet mogelijk om van de sleuteloverdracht
een feestelijke en gezamenlijke dag te maken. We hebben dit deels opgelost door de sleuteloverdracht aan de individuele
bewoners een feestelijk tintje te geven.
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat alle bewoners in de

is dit opgelost door een gedetailleerde planning aan te houden

maand juni hun intrek zouden nemen in het Mooi Leven Huis. Als

van de aanwezigen in het gebouw. Niet iedereen kon gelijktijdig

gevolg van de beperkende maatregelen was er onder andere meer

elke dag aanwezig zijn, dit beperkte het onderling contact tussen

tijd nodig voor het trainen en inwerken van de medewerkers. De

ouders en medewerkers in deze fase.

trainingen moesten vooral online en waar dit niet mogelijk was,
in kleinere groepen plaatsvinden. Vanwege de beperkingen als

Ook het organiseren van lokale activiteiten voor het maken van

gevolg van de Coronamaatregelen is besloten om het inhuizen van

verbinding met de omgeving van het Mooi Leven Huis, collecteren

de bewoners van twee groepen te verplaatsen naar juli. De derde

en het werven van donateurs was niet mogelijk in 2020. In 2018

groep is vervolgens gestart in september. In de maanden april t/m

en 2019 was het er een stand van het Mooi Leven Huis op de

juli mochten er ook maar een beperkt aantal personen gelijktijdig in

Vlegeldag en Dickens Fair in het centrum van Bennekom. Beide

het gebouw aanwezig zijn. Bij het klussen van ouders in de studio’s

activiteiten zijn in 2020 afgelast.

Bewoner toen hij een dagje
op bezoek was in zijn ouderlijke huis:
“Zo mama, nu wil ik weer terug naar mijn eigen huis.
Mijn bed staat in het Mooi Leven Huis en niet bij jullie.”
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6. Successen die we willen delen
Ondanks alle beperkingen vanwege Corona was er veel betrokkenheid en aanwezigheid van ouders en vrijwilligers bij
georganiseerde klus- en tuindagen. Op een aantal zaterdagochtenden in het afgelopen jaar zijn er klussen uitgevoerd in
het huis m.b.t. de inrichting en aankleding van de centrale woonkamers en de andere algemene ruimtes. Tevens werd er
dan extra onderhoud uitgevoerd aan de tuin en is het belevingspad ingericht met extra middelen voor belevingen van
de bewoners. Hoogtepunt was de NL Doet dag op 29 mei jl. Op deze dag is door vrijwilligers en ouders gezamenlijk een
‘houten brug’ gebouwd in de tuin. Deze ‘brug’ vormt voor de bewoners een uitdaging en beleving om met hun rolstoel
of de aangeschafte skelter overheen te rijden.

Er zijn al relatief veel vrijwilligers betrokken bij het Mooi Leven

Tovertafel. De tennisvereniging Keltenwoud uit Bennekom heeft

Huis. Op dit moment zijn er al ongeveer 30 vrijwilligers actief in

de opbrengst van het jaarlijkse 50+ toernooi ter beschikking

het Mooi Leven Huis. Dit is meer dan we verwacht hadden in het

gesteld aan het Mooi Leven Huis. De Plus supermarkt en Albert

eerste jaar, zeker als we de beperkingen van Corona hierbij ook

Heijn uit Bennekom hadden in 2019 het Mooi Leven Huis gekozen

ogenschouw nemen. De vrijwilligers zijn met name actief bij het

als goed doel voor de opbrengst van het door hen georganiseerd

koken op de groepen en onderhoud in de tuin. Ook bij het Vonqelen

‘Oktoberfest’ in 2019.

zijn een aantal vrijwilligers actief en er is een keer per week een
bijbelgroepje dat door een van de vrijwilligers is opgezet.

Deze successen zijn er volgens ons vooral aan te danken dat het
Mooi Leven Huis midden in de dorpskern van Bennekom staat op

Er is al veel aansluiting met verenigingen en ondernemers in

een goed zichtbare plek. Bovendien hebben de meeste bewoners

Bennekom. De Rotary uit Bennekom heeft in december 2019

een band met Bennekom en de gemeente Ede omdat zij hier al

een zogenaamde “Santa run” georganiseerd. Een deel van de

woonden met hun familie. Deze band was ook goed zichtbaar bij

opbrengst was bestemd voor de aanschaf van een Tovertafel

de jaarlijkse “Ede Doet” actie. Hierbij krijgen de inwoners van de

voor het Mooi Leven Huis. Mede door een aanvullend bedrag

gemeente Ede twee keer per jaar een cheque van € 7,50, die zij

vanuit de Nederlandse overkoepelende Rotary organisatie is het

kunnen schenken aan een goed doel. Veel cheques van familie

gehele bedrag voor de Tovertafel gesponsord vanuit de Rotary.

en bekenden van bewoners zijn daarbij gedoneerd aan specifieke

Zodra het weer kan gaan tevens een aantal leden van de Rotary

doelen voor het Mooi Leven Huis.

in Bennekom samen met bewoners spellen spelen m.b.v. de

Ouder:
‘“Je kan nu de momenten zelf uitkiezen waarop je de zorg
verleent en hebt daardoor meer regie over je leven gekregen”.
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7. Waar liepen we tegenaan?
Er zijn geen zaken heel erg mis gegaan. Wel blijkt het organiseren van de coördinatie van de samenwerking tussen de zorg door
professionele medewerkers en informele zorg vanuit ouders en verwanten in de praktijk lastiger dan aanvankelijk gedacht. In het
eerste jaar zijn hier al wel stappen in de goede richting gezet, maar de verwachte voordelen voor de bewoners zijn zeker nog niet
gehaald.
Tevens is onverwachts de beoogde locatiemanager van het Mooi

is er tijdelijk een interim manager ingezet en in februari een nieuwe

Leven Huis vanwege persoonlijke omstandigheden uitgevallen. Zij

locatiemanager aangenomen. De wisseling van managers heeft

was al sinds november 2019 betrokken bij alle voorbereidingen en

ook een negatief effect gehad bij de opstart van het huis in het

viel uit kort voordat de eerste bewoners gingen wonen. Vervolgens

eerste jaar, omdat die weer veranderingen zijn voor de bewoners.

Ouder:
“Zij heeft een leuke klik met
medebewoners. Een lieve
en zorgzame begeleiding.
Ze kan zichzelf zijn, ze wordt
niet overvraagd en heeft
bijna altijd een lach op
haar gezicht”.
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8. Een rugzak vol kennis voor onszelf en voor anderen
Het als ouders realiseren van een wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking kost veel
tijd, energie en doorzettingsvermogen. Diversiteit binnen o.a. het bestuur van de stichting Mooi Leven Huis Ede was een
belangrijke voorwaarde voor succes. Door het beschouwen vanuit verschillende kennis, ervaring en overtuiging kom je tot
betere oplossingen.
Ondanks dat zijn we te lang blijven hangen in de visie en de droom.

Het Mooi Leven Huis is nog niet af. Het gebouw is gereed en

We hadden eerder moeten starten met het vertalen van die visie

alle bewoners wonen er inmiddels bijna een jaar. Er is echter

naar de concrete praktijk. Nu zijn we in het eerste jaar tegen

nog veel te doen aan het verbeteren van de organisatie en de

uitdagingen aangelopen, die we wellicht eerder hadden kunnen

samenwerking. Het is een wonder dat we, ondanks Corona, al

voorzien. Ook hebben we de professionals te laat betrokken bij

zover zijn gekomen als waar we nu zijn en we gaan door om

specifieke keuzes in het ontwerp en de inrichting van het gebouw.

het verder te verbeteren. Ons voorbeeld vindt inmiddels

Op de belangrijkste punten hebben we dit nog bij kunnen sturen,

navolging, want er zijn al meerdere Mooi Leven initiatieven

maar er zijn ook keuzes gemaakt die nu niet handig blijken te zijn.

gestart op andere plekken in Nederland.

Vrijwilliger:
‘“Het leuke is, nu ik er langer werk, dat bewoners mij gaan herkennen. Het
team voelde voor mij aan als een warm bad en overleg is er altijd op een
prettige manier. Binnenkort start ik met de bijbelclub!”
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