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O N S   V E R H A A L 

 

 
Wat willen wij graag bereiken? 
 
 
Voor 9 mensen met een verstandelijke en soms ook lichamelijke beperking een 
zelfstandige woonruimte te creëren. Maar ook een huis met gemeenschappelijke 
ruimtes waar ze naar behoefte met elkaar op hetzelfde niveau kunnen omgaan. 
Een huis om familieleden, vrienden en bekenden te kunnen ontvangen. Waar je als 
burger in deze maatschappij een zo normaal als mogelijk bestaan kunt opbouwen. 
 
 
Waar je je thuis en veilig voelt en waar je de toekomst met vertrouwen tegemoet kunt 
zien. Waar je een beetje op dezelfde manier kunt leven als je broers en zusters of 
anderen! 
 
 
 
Hoe werkt dat dan? 
 
 
Iedere bewoner huurt zelfstandig met huursubsidie van Woonservice Meander. Ze 
wonen dus zelfstandig in hun eigen appartement. 
Stichting Prisma verleent 24-uur zorg. 
 
 
In de gemeenschappelijke ruimte wordt gezamenlijk de warme maaltijd bereid en 
gebruikt, spelletjes gedaan, televisie gekeken, de was gestreken, verjaardagen 
gehouden, enz. 
Naast de professionele ondersteuning zijn er ook vele vrijwilligers beschikbaar zowel 
bestuurlijk als in persoonlijke en activerende begeleiding. 
 
 
 
 

 



 

Wie betaalt dat? 
 
 
Iedere bewoner betaald zelf de huur en de inrichting van zijn of haar appartement 
(met huursubsidie). 
De zorg wordt in natura ingekocht bij Prisma op basis van de indicaties. 
Protocollen over hoe de zorg er daadwerkelijk uit moet zien worden opgesteld met 
Prisma en MEE. De inrichting van de centrale ruimtes en het onderhoud hiervan 
dienen gefinancierd te worden! 
 
 
 
Te kort!! 
 
 
Daar is geld voor nodig en daarom doen wij een beroep op u!!!!!! 
 
 
In de aanvraag ziet u wat nodig is om deze mensen inderdaad zo zelfstandig als 
mogelijk te laten leven. We hebben gekozen voor duurzame materialen. 
 
 

WILT U ONS HELPEN OM DIT ALLES TE REALISEREN? 

 
 
Bram, Peter, Sieres, Jeroen, Ellen, Hannie, Jolanda, Margreet en Marina zijn u er 
dankbaar voor!! 
 
 
 
 
 
 


