
Voorschot op 
de toekomst

Woonzorg komt in vele vormen: van kangoe-
roewoning tot serviceflat. Sinds kort is er een 
unieke vorm bij gekomen: Villa Voorschot. 
Een participatieproject waarbij mantelzorgers 
het zichzelf wat makkelijker gemaakt hebben.
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 W
at doe je met mensen die om wat voor reden 
dan ook – meestal door ouderdom, ziekte of 
een handicap – niet (meer) voor zichzelf 
kunnen zorgen? Die niet meer zonder hulp op 
zichzelf kunnen wonen? Hoe geef je ze een 

plaats – letterlijk? ‘Woonzorg’ heeft in de loop der tijden allerlei 
vormen aangenomen. Van opvang in de kloosters, gasthuizen 
en dolhuizen uit vervlogen eeuwen via de bejaarden-, verzor-
gings- en verpleeghuizen van na de Tweede Wereldoorlog tot 
de zorgboerderijen, serviceflats en aanleunwoningen van 
meer recente datum. Anno 2015 zijn er meer woonvormen 
voor mensen die zorg nodig hebben dan ooit. Bed & Breakfast-
kamers, woonzorgcampers, levensloopbestendige woningen, 
thuis- of zelfs bruishuizen, appartementen met domotica (zorg 
op afstand) en robots: het is er allemaal. Voor ‘kortverblijf’ of 
permanente bewoning. Geclusterd in afzondering van de 
bewoonde wereld, of juist te midden van ‘andere’ mensen. Bij 
die laatste woonvorm onderscheiden de deskundigen dan 
weer het gestippeld wonen (kriskras verspreid in een ‘gewoon’ 
wooncomplex als een flat) en het harmonica wonen (gecon-
centreerd op één woonlaag van diezelfde flat). Het is maar dat 
u het weet. 

Met de mantel der liefde
Maar daarnaast is er natuurlijk ook de particuliere opvang van 
zorgbehoevenden thuis. Gehandicapte kinderen die bij hun 
ouders blijven wonen, bejaarden die bij hun kinderen intrek-
ken. In het huis zelf, of in een ‘kangoeroewoning’ in de tuin. Die 
vorm van woonzorg is van alle tijden. Mensen doen dat uit 
liefde en volle overtuiging, of uit armoe en tegen heug en meug 
omdat er nou eenmaal geen andere keuze is. Of van beide een 

Wonen zonder zorgen
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Villa Voorschot: een veilige, zelfstandige 

woonomgeving voor  autistische kinderen.


