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Mantelzorgwoning voor moeder in de achtertuin van haar dochter

BREDA - Zolang mogelijk zelf-standig blijven wonen. Dat is een wens van veel Bredase 
ouderen. Zo ook van mevrouw Goosens. Dezer dagen betrekt de 81-jarige de onlangs 
geplaatste mantelzorgwoning in de achtertuin van haar dochter die haar verzorgt.

In de achtertuin van haar dochter mevrouw Bindels in Breda werd half januari in een besneeuwd 
landschap de mantelzorgwoning van haar 81-jarige moeder mevrouw Goosens in 3 delen geplaatst.
In de achtertuin van mevrouw Bindels in Breda is half januari een mantelzorgwoning geplaatst. 
Haar moeder, mevrouw Goosens, wordt de nieuwe bewoonster. Met een kraan van 250 ton werd de 
woning in drie delen in de achtertuin getakeld. De vele sneeuw leverde gelukkig geen problemen 
op. Al het voorwerk, zoals het graven van de leidingen, was al gebeurd voordat de vorst intrad en 
sneeuw viel. 
Eigenaar van deze woning is de woningcorporatie WonenBreburg, dat het huisje in 2010 voor het 
eerst plaatste in Prinsenbeek. Destijds was het de tweede mantelzorgwoning in onze provincie, 
inmiddels zijn er via PasAAN al meer geplaatst.
Mevrouw Verwijst was de allereerste bewoonster van het (bijzondere) huis, maar ze overleed eind 
vorig jaar. ,,Zodoende kwam deze woning weer vrij. We zijn op zoek gegaan naar ‘n nieuwe, 
geschikte huurder en vonden die in de persoon van mevrouw Goosens’’, zo laat Franklin van 
Rhoon weten. Mevrouw Goosens heeft een CIZ-indicatie voor intramurale zorg. Doordat ze terecht 
kan in de mantelzorgwoning, wordt er een intramurale zorgplaats uitgespaard.
,,WonenBreburg vindt het erg belangrijk dat deze zorg aan haar huurders geboden wordt. Op deze 
manier kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Deze mantelzorgwoning 
verhuren we voor een netto maandbedrag van 581 euro aan iemand die zelfstandig wil blijven 
wonen, maar gezien de zorgvraag wel afhankelijk is van mantelzorg. De huurder woont in dit huis 
volledig zelfstandig, met hulp van de mantelzorger vlakbij’’, aldus Van Rhoon. Om in aanmerking 
te komen voor de woning moet de huurder onder meer als woningzoekende staan ingeschreven bij 
Klik voor Wonen of als zorgbehoevende met een CIZ-indicatie bij een van de Bredase 
zorginstellingen. ,,En er moet voldoende ruimte in de tuin van de mantelzorger zijn’’, vult Van 
Rhoon aan. De woning is 60 m2 groot en bestaat uit ‘n entree, woonkamer, open keuken, 
slaapkamer en badkamer. Het huis is volledig rolstoeltoegankelijk en is zo uitgerust dat er ook bij 
een grotere zorgvraag zorg geboden kan worden. Mevrouw Bindels zorgt zelf voor de bestrating 
naar de woning van haar moeder. De overige kosten van de plaatsing zijn voor rekening van 
WonenBreburg, met een kleine bijdrage van de gemeente.•
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