
 

Wij zijn de ouders van Nando, Rubina, Ries, Timo en Sander. Vanaf het moment dat onze 

kinderen geboren werden begonnen wij na te denken over hun toekomst. Toen ze op een 

leeftijd kwamen voor een zelfstandig leven, zijn we op zoek gegaan naar een geschikte 

woonomgeving. Voor mensen met een verstandelijke beperking is er gelukkig veel aanbod in 

Nederland, maar toch liepen we bij onze zoektocht tegen een aantal problemen aan. We zagen 

ten eerste dat er vaak weinig mogelijkheid voor de ouders was om regie te hebben over de 

begeleiding van hun kind. Ten tweede was de woonruimte vaak ver weg van de werk- en 

leefomgeving. Ook waren er vaak lange wachtlijsten voor de woonruimte. Vaak was er ook 

geen mogelijkheid om te beslissen over de samenstelling van de woongroep.  

 

Bij Woongewoon willen wij de bewoners tot hun recht laten komen. De eigen kracht, de eigen 

regie, de zelfredzaamheid, en het samenzijn van de bewoners staat bij ons centraal. Binnen 

Woongewoon hebben de ouders/vertegenwoordigers invloed op de begeleiding, zodat iedere 

bewoner optimaal ondersteund wordt. De onderlinge relaties tussen de bewoners worden 

gestimuleerd en aangemoedigd door de beschikbaarheid van een gezamenlijke woonkamer, 

keuken en tuin, waar de bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. De 

individualiteit van onze bewoners spreekt voor zich, daarom hebben alle bewoners een eigen 

appartement waar ze tot rust kunnen komen en familie en vrienden kunnen ontvangen.  

 

We gaan dit allemaal realiseren in de voormalige pastorie van de Heilig Hart kerk in Boxtel. 

Dit pand wordt helemaal opgeknapt en gemoderniseerd, zodat de bewoners een veilige, 

stimulerende en gezellige woonomgeving hebben. . Bezoek onze website om meer informatie 

te krijgen over Woongewoon.  

 

Is jouw verwant tussen de 18 en 30 jaar, beschikt hij/zij over een PGB ZZP VG4 of 

vergelijkbaar en zijn jullie opzoek naar een gezellige woonomgeving binnen een jaar? Wacht 

dan niet te lang. Neem contact op met Woongewoon via email: 

contact@stichtingwoongewoon.nl, stuur ons een berichtje via Facebook, of bezoek onze 

website op www.stichtingwoongewoon.nl.  
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