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Odette heeft haar nieuwe
kamer al getekend

Deze pagina wordt mogelijk gemaakt door
bedrijven en organisaties uit Berg en Dal e.o.
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Bewoners van het
Centrum voor doofblinden
verhuizen voor de zomer
naar hun nieuwe huis

Inleiding
De bewoners van het Centrum voor doofblinden van Kalorama
aan de Nieuwe Holleweg in Beek kunnen bijna niet meer wachten.
Nog een paar maanden en dan is het zover. Dan verhuizen zij naar
hun nieuwe huis. Op het terrein achter de huidige locatie verrijzen
twee compleet nieuwe gebouwen waar de verschillende groepen
straks komen te wonen.
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e nieuwbouw sluit volledig aan op de manier van werken van
Kalorama. De groepen van gemiddeld 7 tot 8 bewoners vormen
samen een eigen huishouden. Er wordt met elkaar gekookt,
gewassen en geleefd. Zowel bewoners als medewerkers zijn betrokken
geweest bij de totstandkoming van de nieuwbouw. Het wordt hún huis
waar zij gaan wonen en werken. Maar ook omwonenden zijn betrokken
geweest bij de plannen.
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Odette: “Mijn verloofde René woont in een andere
groep en hij verhuist straks ook naar de nieuwbouw. Op mijn nieuwe kamer heb ik plaats voor
een tweepersoonsbed als hij komt logeren.”
Odette van Benthem is doof en slechtziend. Sinds haar 22e woont ze al bij
Kalorama. “Ik ben al een keer gaan kijken in de nieuwbouw”, vertelt Odette
samen met doofblindenbegeleider Eveline van der Meulen. Beiden kijken ze
enorm uit naar de verhuizing. Odette laat de tekening zien van haar nieuwe
kamer. Over de inrichting heeft ze al helemaal nagedacht. Samen met haar
broer gaat ze binnenkort nieuwe meubels kopen. Eveline: “Iedereen heeft
straks een eigen kamer met douche en toilet. De bewoners richten hun
eigen kamer in zoals ze dat zelf graag willen. Er komt ook een gemeenschappelijke huiskamer met een open keuken waar we iedere dag zelf
koken en er is een wasruimte voor de was. Met elkaar vormen we een echt
huishouden. Zo wonen en leven we nu ook al maar het huidige gebouw is
erg verouderd. Straks is alles nieuw en fris en helemaal van deze tijd.”

CENTRUM VOOR DOOFBLINDEN
Het Centrum voor doofblinden richt zich op mensen van 18 jaar en
ouder met doofblindheid: een dubbele beperking in horen én zien.
Er zijn verschillende woongroepen waar zij onder begeleiding en
met gespecialiseerde zorg wonen.
Wilt u meer weten over Kalorama of het Centrum voor doofblinden? Bel: (024) 684 77 77 of kijk op www.kalorama.nl.

KADER
????

17

