ee te mabir dat ze

rtr&

~BRI

speri&.
als apart
iet i n k1 nlet bew t d t de
twaag bij
ijke gang
p herziet.
none van
id. InderI emancieruit kan
atleargusrzorging
pteerd te
delend In
e fract~es
ierom zal
?rbreden.
zich hun
jenwoorr ze zien
iterban.
gmatisch
lzen fracmen. Het
~ b b yzich
et het been. Evenng zoveel
,temming

Woongroep van ouderen
Vakgroep Huishoudstudies 1990. Een poging
tot zorgzaam samenleven, een exploratieve
case-study naar bewonerservaringen met het
leven in de eerste Nederlandse woongemeenschapvan ouderen: "De Halmen"te Enschede. Door Berny van de Donk
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e eerst opgerichte woongroep voor ouderen
in Nederland "de Halmen" is ter ziele. De
ervaringen van de bewoners zijn opgetekend
door de student woonecologie Berny van de
Donk. Doel van het onderzoek is de kennis die
opgedaan is door de bewoners in deze woongroep niet verloren te laten gaan. Diegenen
die i n de toekomst een woongroep voor ouderen willen gaan opzetten in de toekomst kunnen van deze kennis profiteren. Het doel van
het onderzoek was niet in eerste instantie de
"mislukking" te verklaren. Wel blijkt uit het
onderzoek dat daartoe bijdroegen bijvoorbeeld: de hoge woonlasten, het uitblijven van
subsidie en de problemen,bij het vinden van
nieuwe bewoners.
Het onderzoek is kwalitatief (fenomenologisch) opgezet en gebaseerd op,elf interviews
met (ex-)bewoners. Drie thema's zijn uitgewerkt: de groepssamenstelling, de onderlinge
hulp en het gebruik van de (gemeenschappeJ
lijke en eigen) ruimte.

Na een voorbereiding van vier jaar heefi "De
Halmen" zeven jaar bestaan, waarin twee perioden zijn te onderscheiden. In de eerste periode werd er veel gebruik gemaakt van de
gemeenschappelijke ruimten; er werd bijvoorbeeld vijf keer per week gezamenlijk gegeten. Na drie jaar, nadat de initiatiefnemers
na interne spanningen waren vertrokken,
veranderde dit abrupt. In de tweede periode
werd de gemeenschappelijkheid veel minder,
de kitchenettes in de wooneenheden werden
meerdendeelsomgebouwd tot meer volwaardige keukens. Vooral in de tweede periode
ontstond ook het probleem van de selectie van
nieuwe bewoners. Enerzijdswaren er te weinig gegadigden en anderzijds vond men het
moeilijk personen te selecteren die men onvoldoende kende. De onderlinge hulp, in principe de voornaamste doelstelling van de
woongemeenschap, leverde weinig problemen op, al vreesden de bewoners we1 dat de
groep in totaal teveel zou varouderen. Voor
"jonge ouderen" zou het dan te onaantrekke;
lijk kunnen worden om toe te treden.
Uit de ervaringen in "De Halmen" kunnen
heel veel verschillende lessen geleerd worden. Zo kunnen initiatiefnemers van eventuele nieuwe woongroepen bijvoorbeeld zich
beter naar de achtersrond verolaatsen zodra
de planfase voorbij
en de t;ewoningsfase
ingaat. Verder zouden bewoners van ebentuele nieuwe groepen zioh ruim van tevprqn,
bewust dienen te worden van hoe zii.willena
gaan wonen. Voorgesteld wordt deze bewust-wording te stimuleren door bijvoorbeeld een
proefmodel van het complex op ware groOfte
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