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'Dit is net een echte huiskamer'

I Het gebouw van Titurel in Hgogerheide bescbikt nu mk over een huiskameÍ, een ontmoetingsplek voor mensen die zich eenzaam voelen en behoefte heb-
ben aan een praatje. foto Peter ván Írijen/het fotoburo

door Wil de Jong

i HooGERHEIDE . ln h€t gebouw van
Titurel aan de Ossendrechtseweg
,iri Hoogerheide is afgelopelr week
dê laatste van vijf huiskamers geo-
pend. Huiskamers ziln plekken
waar mensen terechtkunnen die be-
hoefte hebben om iemand te ont-
moeten.

De laatste iaren zil'n er al huiska-
mers geopend in Huiiberger; Os--
sendÍecht, Putte en Woensdrechl
De laatste.huiskamer ging donder-
dagochtend open en is gevestigd
in Titurel. Dit is een instelling
met.verschillende locades wr
mensen met een verstandeliite
bepe-rking begeleid kunnen wo-
nen.

Gert Miltenburg, coórdinator van
de huiskamers namens de Brede
Welzilnsinstelling @WI) in de ge-
meente Woensdrecht, was don-
derdagochtend verheugd. over de
grote belangsteiling bij de ope-
ning. De aanwezigen waren zeer
te spreken over de síeeruo1 inge-
richte huisk.amer, gevestigd in
een van de ruimtes van het ge-
bouw. ,,Dit is net een echce huis-
kamel'. merkte.een van de aarrwe-
zigen op.

JJ onze bewoners gaan
gasten van de huiskamer
voozien van ko{fe
'KatÍien Muylaert, ïturel

Katrien Muylaert, directeur van
Titurel, is.blij.met de huiskamer.
,,Niit.alleen leuk voor de bezoe-
kers, maar ookyoor onze bewo-
ners díe de gasten gaanvoorzien '

van een kopje kofiie." .

Miltenburg concludeert dat de.
huiskamers voorzien in een be-
hoefte. ,,De huiskamers in Huij-
bergeq Putte en Woensdrecht
trekken eike week een twintigtal
bezoekers die komen voor een ge-
zellig praatje ofom een gezel-
schapsspelletje te speleru AJleen
In Ossendrecht blijven de bezoe-
l<ersaantallen achter,"
De. BWI hoeft voor.het gebruik
van de hdiskamers geen huur te
betalen- ,,Het is een groot vooÍ-
deel dat wede huiskamers kun-
nen laten draaien met gesloten

beurzen", vindt Milteab.urg.'
Híj wíl in de toekomst meérdere
activiteircn organisererr in de
huiskamers: ,,Ik wil ook wat meer
educatieve activireiren gaan hou-
den."
wàt hii wel iammer vindt, is dat
er maàr welrug mensen van oD-
der de 5o jaar een bezoek brengen
aan de huiskmer. i,Onder die
Ieeftijdsgroep zijn ook Veel men-
sen die zió eenzaam voelen en
behoefte hebben aan een praátje,
Ze denken misschien dat de huis-
kamers alleen bedoeld zijnvoor
ouderen. Ik hoop dat de so-min-
ners ook de weg naar de huiska-
mers weten te vinden."
Vanaf nu is de huiskamer in Hoo-
ger.heide elke donderdag geopend
van 10,oo tot 12.oo uur-


