
Volg ons ook via Facebook

In de luwte van de storm 

Tijd voor actie. Tijd voor ’thuis. 
Tijd voor de letterlijke pas op de 
plaats bij onze complexen. Samen 
in beweging met onze welzijns-
partner Cordaad. In beweging voor 
én met onze vaak wat oudere 
bewoners en iedereen die maar 
mee wilt doen. Aandacht voor 
lichaam en geest, want samen 
bewegen is samen vooruit. 
Veldhoven beweegt en ’thuis 
beweegt mee. 

Ondanks dat de storm in wind-
kracht is afgenomen zijn we er 

mee bezig. Blijft het bij windkracht 
4 of komt windkracht 12 in zicht? 
’thuis, de gemeente Veldhoven, 
welzijnsorganisaties zoals Cordaad 
en SWOVE, en niet te vergeten 
onze zorgpartners doen mee. We 
trekken onze zuidwester aan, zetten 
ons schrap en kijken zo ver als onze 
blik reikt. Mocht de storm weer 
aantrekken, dan zijn wij er klaar voor. 

  Meer informatie over Fit Veldhoven 
leest u in het artikel op onze website: 
https://www.mijn-thuis.nl/nieuws/
fit-veldhoven-beloont-bewegen/

in Veldhoven

Ineens was daar de Corona-storm, meedogenloos en ontwrichtend. 
We werden erdoor overvallen. Alles werd anders en ineens was 

er een nieuwe wereld met nieuwe regels. 
Het heeft even tijd nodig, maar zelfs dat 
went en wordt de nieuwe wereld alweer 
een beetje het nieuwe gewoon. Maar 
contact via beeldbellen, e-mail of telefoon 
vervangen de kus of de knuffel niet. En 
ook het gebrek aan beweging in de nieuwe 
anderhalvemetersamenleving is een ding. 

Ruud van Splunder  /  Gebiedsregisseur Veldhoven

Op 11 september hebben we het 
nieuwe wooncomplex voor dak- en 
thuisloze cliënten van Neos aan de 
Boutenslaan in Eindhoven geopend. 
Op deze plek stond sinds 1961 het 
Labrehuis. Maar het gebouw was 
verouderd en paste niet meer bij de 
nieuwe manier van zorg verlenen. 
’thuis en Neos tekenden een 
samenwerkingsovereenkomst voor 
de herontwikkeling van een 
wooncomplex dat bewoners alle 
faciliteiten biedt om zich te kunnen 
voorbereiden op een zo zelfstandig 
mogelijke toekomst. Het oude pand werd gesloopt en nieuwbouw 
gerealiseerd. Nu staat er een prachtig, duurzaam, toekomstbestendig pand.

Toekomstbestendig omdat het gebouw flexibel is. De indeling kan 
aangepast worden aan de woonbehoefte. En door het gebruik van alleen 
maar elektrische installaties, zonnepanelen en goede isolatietechnieken 
is het ook een duurzaam gebouw. 

Het is een pand waar we trots op zijn en dat heel goed aansluit bij onze 
ambities. Maar vooral hopen we dat de cliënten van Neos hier een veilig 
tijdelijk thuis vinden om daarna weer zelfstandig te gaan wonen. Daar gaan 
we voor, een samenleving waar iedereen mee kan doen. Samen ’thuis!  

Op www.mijn-thuis.nl kunt u de samenvatting van opening bekijken via het 
artikel “Een nieuw thuis voor cliënten van Neos geopend”.

Een nieuw thuis voor 
cliënten van Neos

Na een lange dag werken is 
het hier fijn thuiskomen” 
Het verhaal van Glenn Kurpershoek 

“

“Ik heb echt geluk gehad met deze woning”, vertelt Glenn als 
hij op de grote bank vol dikke kussens in zijn woonkamer 
neerploft. Hij woont in een appartement voor begeleid wonen 
in de Thuishaven in Son & Breugel. 

Mazzel
In de Thuishaven wonen veel ouderen, maar de leeftijd van de bewoners 
in de hoek waar Glenn woont ligt een stuk lager. Tien van de dertig 
appartementen stelde ’thuis ter beschikking aan bewoners van de 

Stichting Doorpakken. Glenn is een van hen. Hij heeft een milde vorm 
van autisme. De Stichting zorgt ervoor dat jonge mensen zoals Glenn 
zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Glenn: “Ik hoorde via de 
Stichting Doorpakken dat hier appartementen voor begeleid wonen 
kwamen. Toen heb ik me direct ingeschreven bij ’thuis. En wat bleek? 
Ik had geluk. Er was nog een plekje voor me vrij.”  

Benieuwd naar het volledige verhaal van Glenn? 
Kijk op www.mijn-thuis.nl/ik-huur

Beste Werkgever, 
ook in 2020
Kijk voor meer info op mijn-thuis.nl


