
Op de boerderij. Daar is ruimte genoeg. Én daar is eenvoud nooit ver weg. Niet gek dat het
daar ooit begon voor Wonen Plus. Een zorgboerderij. Waar beetje bij beetje wonen aan toe
werd gevoegd. Maar het risico van complexiteit kwam om de hoek kijken. Dus werd besloten
om na enige groei de activiteiten te splitsen. Wonen Plus ging zich richten op het wonen.
Doen waar we goed in zijn. De letterlijke ruimte van de boerderij ruilden we steeds meer in
voor figuurlijke ruimte. 

Want met het jaar zagen we dat het in de zorg steeds makkelijker werd om iets complex te
maken. Bovenal zagen we daardoor steeds meer mensen tussen de wal en het schip vallen.
Zeker voor mensen met bijvoorbeeld psychische problemen én een verstandelijke beperking
of iemand met een verstandelijke beperking én ouderdomsproblematiek geldt nog vaak dat
er wel plek is maar geen ruimte. Geen ruimte om langdurig te kunnen zijn wie je bent met al
je mogelijkheden en onmogelijkheden. En dus zien we veel mensen verhuizen van locatie
naar locatie maar nergens thuiskomen. 

Dat sterkt ons in het geloof ín en respect vóór de autonomie van ieder mens. Want wát je
historie, achtergrond of diagnose ook is; ieder mens heeft bestaansrecht. Daar hoeft niemand
goed genoeg voor te zijn. Want iedereen ís al goed genoeg. Vanuit die overtuiging zorgen wij.
Daarom hebben we de eenvoud meegenomen van de boerderij naar al onze locaties. En
eenvoud betekent voor ons vooral ook respect; het gaat niet om de grote woorden maar om
‘wat kan ik voor je betekenen binnen de mogelijkheden die jij en ik hebben’?’ Zoeken naar de
essentie van zorg, laten wat niet de bedoeling kan zijn, denken mét mensen in plaats van
vóór mensen en kleinschaligheid financieel stabiel organiseren. 

Met als resultaat dat onze mensen de ruimte nemen om te doen wat nodig is, om zelf keuzes
te maken én om zichzelf te blijven. Vertrouwen dat onze cliënten voelen. Want zij voelen zich
daardoor veilig om hun woon-, werk- en leefwijze zélf in te vullen. Om op hun manier mee te
doen. Zij voelen de ruimte om te leven. Daarvoor zorgen wij.
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