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Het  project is een gemeenschappelijk  initiatief van Stichting  Woondroom Veldhoven, 
Stichting Jovo Veldhoven, gemeente Veldhoven en woningcorporatie Thuis 
(  voorheen Aert Swaens) 

Het  project wordt mede gerealiseerd door; ElKplan architecten,Hurks bouw,Laride, 
Nelissen Ingenieursbureau,Stichting  Woondroom  Zorg,  JV2  bouwadvies bv en Stichting MEE. 
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UNIEKE MENSEN 
MET BIJZONDERE 
TALENTEN 

Autisme is onlosmakelijk verbonden met vooroordelen. Ook de ouders en hun kinderen 

boksen hier al een leven lang tegenop. Het project aan de Ree en Vos in Veldhoven is 

een unieke kans om taboes te doorbreken. Jongvolwassenen met een stoornis in het 

autisme spectrum hebben recht op een eigen plek, midden in de samenleving. 

Natuurlijk hebben ze behoefte aan orde, rust en regelmaat. Vaak hebben ze moeite met 

onverwachte prikkels en veranderingen in hun woon- en leefomgeving. Daarom is de 

professionele zorg en begeleiding hier 100% op afgestemd. Dankzij die belangrijke 

voorwaarde komen hun bijzondere talenten tot volle wasdom. 

OUDERINITIATIEVEN 
REALISEREN 
EEN WOONDROOM 
`De meeste dromen zijn bedrog, zingt de bekende 
Nederlandse zanger Marco Borsato. 

Een mooi nummer, maar de ouderinitiatieven Stichting Woondroom Veldhoven en Stichting Jovo 

Veldhoven zijn het met de strekking ervan niet eens. Je komt pas bedrogen uit als je stopt met dromen. 

Samen dromen ze al jaren van een prettige en veilige woonomgeving voor hun kinderen: jong-

volwassenen met een stoornis in het autistisme spectrum. 

Bij alleen dromen is het niet gebleven. Door de krachten te bundelen, wordt hun gemeenschappelijke 

droom werkelijkheid. Steen voor steen verrijst in 2013 een uniek woonproject met 24 

appartementen aan de Ree en Vos in Veldhoven-Noord. 

De oplevering is gepland begin 2014. De eerste bewoners verhuizen dan in het voorjaar naar hun 

eigen woonstek. 

ZORGELOOS WONEN MET 
PROFESSIONELE ZORG 

De toekomstige bewoners hebben in 

meerdere of mindere mate begeleiding 

nodig. Ook als ze straks veilig onder één 

dak wonen en leven. De reguliere zorg is 

onvoldoende afgestemd op hun zorgvraag. 

Indien nodig is er de mogelijkheid 24 uur 

per dag een beroep te doen op begeleiding 

en ondersteuning. Deze zorg wordt aange-

boden door Stichting Woondroom 

Veldhoven. Als deze 24-uurs zorg niet nodig 

is dan kun je uitstekend terecht bij Stichting 

Jovo Veldhoven. Uitgangspunt van die 

professionele begeleiding is de individuele 

behoefte. Voor elke bewoner wordt aan de 

hand van een individueel zorgplan een op 

maat gesneden begeleidingstraject 

uitgestippeld voor wonen, werken en vrije 

tijd. Daarnaast is de centrale ontmoetings-

ruimte in het hart van het gebouw voor alle 

bewoners beschikbaar. Ook dat geeft een 

veilig gevoel voor zowel bewoners als 

ouders. Zo ontstaat een goed fundament 

voor de toekomst: zoveel mogelijk op eigen 

benen staan, maar niet op eigen houtje. 

TE GEK: 
EEN EIGEN WOONSTEK 

Een eigen thuis creëren zoals ieder mens 

dat wil. Dat is kort en krachtig de belang- 

rijkste drijfveer om de handen ineen te slaan 

en een woonproject te realiseren. De liefde 

tussen ouders, familieleden en kinderen 

met autisme is hecht en onvoorwaardelijk. 

Die liefde heeft ook een schaduwkant. 

Onbewust is de extra druk op gezinnen en 

gezinsleden enorm groot. 

Ouders, broers en zussen dienen zich altijd 

aan te passen. Nooit andersom. De andere 

kant van de medaille bestaat natuurlijk ook: 

jong volwassenen met een stoornis in het 

autisme spectrum verlangen net zoals ieder 

ander naar een eigen woonstek. Ze willen 

dolgraag hun vleugels uitslaan. Daarom is 

het goed dat hun gemeenschappelijke 

droom binnenkort uitkomt. 

Dit  woonproject is een gemeenschappelijk 
initiatief van Stichting Woondroom 
Veldhoven, Stichting Jovo Veldhoven, de 
gemeente Veldhoven en woningcorporatie 
Thuis( voorheen Aert Swaens) 
EIK plan architecten heeft een mooi 
bouwontwerp gemaakt. Stap voor stap en 
steen voor steen wordt hun gezamenlijke 
droom werkelijkheid. De bouwtekening en 
de vergunning zijn goedgekeurd. De basis 
voor een een zo zorgeloos mogelijke 
toekomst is gelegd. Nu is de tijd rijp voor 
de finishing touch van het woonproject. 
Het is vooral belangrijk dat de bewoners 
zich straks thuisvoelen. Voor die inrichting 
is geld nodig. Graag doen we een beroep 
op uw maatschappelijke betrokkenheid. 
Voelt u zich aangesproken? 
Doneer en droom dan met ons mee. 
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