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Stichting Casa

Stichting Casa is ontstaan uit een ouderinitia-

tief. “Om echt een partij te zijn, hebben we hier 

meer status aangegeven door een stichting op 

te richten”, vertellen de leden. “Het doel is om 

zelfstandige woonruimte met passende zorg te 

realiseren binnen Gemert-Bakel. Het gaat om jon-

geren in de leeftijd van 19 tot 40 jaar. De jongeren 

wonen nu vaak individueel zelfstandig of nog 

thuis. Door ze bij elkaar te brengen, kunnen we 

Een eigen plek in  
Gemert-Bakel

I
n plan Oliemolen realiseert Goed Wonen appartementen en een gemeen-

schappelijke ruimte voor Stichting Casa. Stichting Casa is opgericht door 

ouders van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. In een 

interview vertellen bestuursleden Dirk Hamers, Willy van den Boomen en leden 

Willy den Hond en Leo van der Niet over Stichting Casa, de jongeren, de nieuw-

bouw en de samenwerking met Goed Wonen.

betere zorg organiseren en hebben de jongeren 

ook de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten”, 

aldus de ouders. “Het heeft dus ook een sociale 

functie”, vervolgen ze. De jongeren hebben straks 

de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en 

dingen samen te doen. Ook kunnen ze elkaar in 

de gaten houden en elkaar helpen. Deze jongeren 

hebben vaak veel structuur nodig en het is fijn 

als er mensen om hen heen zijn die ze kunnen 

vertrouwen.”

Eigen plek in Gemert-Bakel

Het is voor de jongeren belangrijk om een plek in 

hun eigen omgeving in Gemert-Bakel te hebben. 

“Hun sociale netwerk ligt hier en voor hen is dit 

extra belangrijk, omdat zij moeilijker contact leg-

gen. Een vertrouwde omgeving is fijn voor hen. 

De gemeenschap kent de jongeren vaak ook al. 

Ze zijn toch bijzonder en vaak geliefde jongeren. 

Veel mensen hier dragen ze een warm hart toe en 

het is fijn dat ze daarom in de gemeente kunnen 

blijven wonen.”

De jongeren

De jongeren hebben allemaal een stoornis in het 

autistisch spectrum en deze stoornis verschilt per 

persoon. “Ze zijn goed in staat om met beperkte 

begeleiding zelfstandig te wonen”, leggen de 

ouders uit. “Op het eerste gezicht zie je ook niets 

aan de jongeren en in een kort gesprek merk je 

weinig aan hen. Hun sociale vaardigheden wer-

ken echter totaal anders”, aldus de ouders. “Ze 

begrijpen emoties, gezichtsuitdrukkingen en ook 

bijvoorbeeld humor 

niet goed. Ook zijn 

ze erg gevoelig voor 

prikkels. Ze kun-

nen minder goed 

filteren en hebben oog voor elk detail. Hierdoor 

raken ze snel overprikkeld. Maar verwacht geen 

‘Rainman’. Dit is een sterk uitvergroot beeld”, 

vertelt één van de ouders. “Deze jongeren kunnen 

goed zelfstandig wonen en werken vaak gewoon 

of met hulp van jobcoaches.”  

Uniek project 
voor 

Stichting Casa

Spannend

“De jongeren vinden het wel spannend, maar de 

meeste kijken er ook echt al naar uit”, aldus de 

ouders. Onderling hebben de toekomstige be-

woners al contact gehad. “We hebben dit rustig 

opgebouwd en het gaat goed. Beter dan we 

verwacht hadden.” 

Oliemolen

Bij het zoeken naar huisvesting kwam Stichting 

Casa al snel bij Goed Wonen terecht. 

De jongeren hebben vaak een inkomen 

onder de huurtoeslaggrens en zijn zo 

aangewezen op sociale woningbouw. 

“We hebben bij Goed Wonen onze wensen neer-

gelegd en we kwamen al vrij snel bij de locatie 

Oliemolen uit”, vertellen de ouders. “Dit is een 

mooie locatie, op loopafstand van het centrum, 

maar toch een rustige buurt waardoor er niet 

teveel prikkels zijn.” Kijk voor meer informatie  

over Stichting Casa en mogelijkheden voor een 

woning op www.casa-gemert.nl

 “De meeste kijken er ook

  al echt naar uit”

Samenwerking Goed Wonen
Er komen 11 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte. “De samenwerking met 

Goed Wonen verloopt goed.” De werkgroep Bouw werkt nu samen met Goed Wonen voor de 

indeling. “We hebben hier veel keuzemogelijkheden en Goed Wonen stelt zich heel f lexibel 

op. Zo kunnen we de woningen naar onze wensen aanpassen. De samenwerking is erg prettig. 

Als ouders zijn we toch leken als het om nieuwbouw gaat en we realiseren ons dat dit ook niet 

altijd even makkelijk is voor Goed Wonen. Petje af!”

De artist impression van de appartementen  

voor Stichting Casa.


