“Kiwanishuis blijft nodig”
TWEE STUDIO’S VRIJGEKOMEN IN
KLEINSCHALIG WOONPROJECT VOOR
VOLWASSENEN MET EEN HANDICAP
WAREGEM q Na een sterfgeval en de noodzakelijke
verhuizing van een andere bewoner naar Ten Anker
heeft het Kiwanishuis twee studio’s vrij. Voorwaar
een uniek aanbod in tijden van lange wachtlijsten in
de sector voor personen met een handicap, maar de
invulling van de plaatsen loopt niet van een leien
dakje. Een vreemde contradictie
Het Kiwanishuis in de Nieuwe
Olm opende acht jaar geleden de
deuren met belangrijke steun van
de serviceclub Kiwanis Waregem.
Het gaat om een kleinschalig project waar vijf volwassenen met
een handicap min of meer zelfstandig wonen. Ze kunnen immers gebruikmaken van de thuisbegeleidingsdienst om bijvoorbeeld boodschappen te doen en te
koken. Dat deed ook Kiem Ducatteeuw, een van de eerste bewoners van het Kiwanishuis, maar
intussen zou de geboren Ninoviet
zijn intrek genomen moeten hebben in Ten Anker, omdat hij ook
’s nachts meer en meer nood
heeft gekregen aan begeleiding.

Maar die is er in het Kiwanishuis
enkel overdag. “Een conciërge die
24 op 24 ter beschikking staat zou
ideaal zijn, maar dat is nooit het
opzet van dit project geweest”,
zegt Bjorn Thienpont, coördinator
van het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Waregem.

VOORWAARDEN
Nochtans zijn bij het RSVK 350
mensen ingeschreven die op zoek
zijn naar een woonst. Slechts enkelingen komen in aanmerking
voor het Kiwanishuis. “De meeste
kandidaten zoeken een gewoon
huis of appartement op de private
markt. Wie een studio in het Kiwanishuis wil betrekken, moet

Kiem Ducatteeuw heeft in het Kiwanishuis plaats geruimd voor een andere
bewoner. (Foto a-HDV)

aan meerdere voorwaarden voldoen. Zo moeten kandidaten in

staat zijn om zelfstandig te wonen. Bij de bouw werd voldoende
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aandacht besteed aan toegankelijkheid en gebruiksgemak. Het
werkblad in hun keukentje is bijvoorbeeld voldoende laag gemaakt, terwijl ze ook gebruik kunnen maken van een gemeenschappelijke keuken en living. De
doorgangen zijn voldoende breed
zodat ook rolstoelgebruikers welkom zijn. Maar de wil van de kandidaten moet er natuurlijk ook
zijn. Velen blijven liever in groep
leven dan op hun eentje een studio te betrekken”, aldus nog Bjorn
Thienpont.
Hij is ervan overtuigd dat er genoeg kandidaten zijn om de twee
vrijgekomen plaatsen in te nemen, temeer ook personen met
een handicap uit de rest van
Vlaanderen welkom zijn. “Maar
dat ligt minder eenvoudig, bijvoorbeeld omdat de ouders dan
op een redelijk grote afstand wonen. Er meldt zich elke week wel
iemand, dus blijft het project nodig”, maakt Bjorn zich sterk. “We
moeten het vooral nog op een bredere manier kenbaar maken.” Bij
deze is alvast een belangrijke stap
gezet. (TVW)
Info : www.rsvk.be, akko.deschuytter
@ocmw.waregem.be en 056 62 98
94.

