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“Het initiatief voor dit project vind ik een 

fijne kans, zeker in deze tijd”, vertelt Meerie. 

De meiden hebben nog niet eerder volledig 

zelfstandig gewoond. “Ik heb voorheen wel 

in een woning van Diomage gewoond, maar 

dit was met een groep. Ik zag dat niet als 

zelfstandig wonen, er werd nog veel samen 

gedaan”, geeft Meerie aan. Noortje: “Ik vond het 

thuis erg fijn, maar je eigen ding doen zonder 

dat er iemand bovenop zit, vind ik ook wel 

prettig. Ik hoef geen verantwoording meer af te 

leggen als ik ergens naartoe wil gaan”.

Bij elkaar op bezoek

“Nu we dichter bij elkaar wonen kunnen we 

vaker bij elkaar op bezoek gaan. Omdat het 

zelfstandig wonen soms ook wel eens eenzaam 

en stil kan zijn, is het fijn dat ik nu alleen maar 

naar beneden hoef te lopen en iemand kan 

bezoeken”, vindt Noortje.

Gemeenschappelijke ruimte 

De bewoners maken ’s avonds veel gebruik 

van de gemeenschappelijke ruimte. In deze 

ruimte eten zij ook twee keer per week. “Je 

moet je dan aanmelden op het formulier. Als 

hoeveelste je op de lijst staat, bepaalt wat 

jouw taak is voor die avond. Zo moet de eerste 

bijvoorbeeld koken”, vertelt Meerie.

Persoonlijke begeleiding

De begeleiding dient als steuntje in de rug. “Het 

is fijn om te weten dat er altijd begeleiding is 

als je dat nodig hebt”, geeft Meerie aan. Noortje 

vult aan: “Ik vind de persoonlijke begeleiding 

heel fijn omdat je met die persoon een goede 

band opbouwt.”

Woning goed geïsoleerd

Wat Noortje vooral goed vindt aan de 

appartementen is de isolatie. “Sommige 

bewoners hebben moeite met het filteren van 

geluiden, maar de appartementen zijn zo goed 

geïsoleerd dat je met de ramen dicht geen last 

hebt van de geluiden buiten.” 

Samenwerking 

Als laatste vertelt Meerie: “De samenwerking 

met Goed Wonen was erg goed. Er is veel 

rekening met ons gehouden en de woningen 

zijn ideaal op ons afgestemd”. “Het is gewoon 

geweldig wat Goed Wonen heeft gedaan” vat 

Noortje het hele verhaal samen.

M
eerie en Noortje zijn de trotse, nieuwe bewoners van twee zorgappartementen 

in plan Oliemolen. Zij wonen in de appartementen die door de samenwerking 

van Goed Wonen met Stichting Casa tot stand zijn gekomen. Deze woningen 

zijn gebouwd voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.  Wij zijn natuurlijk 

benieuwd hoe het hen bevalt in hun nieuwe huis!
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