Binnenspel op L1 Op dinsdag in de dagcarrousel en
op zaterdag om 18.20, 19.20, 21.20, 22.20 en 23.20 uur.
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‘Binnenspel’, een driejarige (2010-2012) publiekscampagne van het Expertisecentrum
Maatschappelijke Ondersteuning Limburg (EMOL), gericht op het bevorderen van de sociale
cohesie in Limburg, met een speciaal accent op wonen, welzijn en zorg.
In ‘Binnenspel’ van 1 mei: Villa KeizersKroon Maastricht. (www.villakeizerskroon.nl )
In ‘Binnenspel’ van 1 mei maken we kennis met Villa KeizersKroon te Maastricht. Dit is een
in mei 2010 gestarte kleinschalige woon- en leefomgeving voor mensen met een
geheugenprobleem. Het gaat vooral om mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer en
de groep Jong Dementerenden. VillaKeizersKroon werkt nauw samen met campagnepartner
Woningstichting Maasvallei, die het betreffende pand in 2009 heeft gerealiseerd.
Ingrid Gerritsen, gastvrouw van VillaKeizersKroon, legt uit: ‘Een zorgbehoevende met de
diagnose dementie belandt normaliter op de gesloten afdeling van een verzorgings- of
verpleeghuis. Ons uitgangspunt is om de mens met een geheugenprobleem op een
waardige manier in het dagelijks leven te laten staan, huiselijkheid en geborgenheid in
veiligheid te bieden, met een maximum aan persoonlijke vrijheid en individuele service. Bij
ons woon je in een eigen zorgappartement, samen met nog maximaal 13 andere bewoners
en voldoende personeel om iedereen adequate aandacht te kunnen geven. Zeer waardevol
is dat ook intern geschoolde vrijwilligers uit de omgeving zich inzetten.’ Wolfgang Balliël,
gastheer van Villa KeizersKroon, voegt daaraan toe: ‘Het is een ‘alledaagse’ sfeer met de
professionele setting van een ‘intensive care voor leven met een geheugenprobleem’, maar
dan zónder witte jassen en piepende monitoren. Ingebed in een wijk – Amby -, met
deelname aan het sociale leven. We zijn absoluut fixatievrij. Een bewoner mag zijn wie hij of
zij is, zónder restricties.’
Binnen Villa KeizersKroon zijn continu 1 of 2 appartementen gereserveerd voor logés bij
respijtactiviteiten van mantelzorgers.
Vanwege de grote belangstelling gaat Woningstichting Maasvallei binnenkort een
nabijgelegen pand met 15 studenteneenheden verbouwen tot 10 zorgappartementen. De
grotere appartementen zijn ontworpen als tweepersoons appartement. De oplevering is eind
dit jaar voorzien.
Dhr. C. Kruchten, manager wonen, Maasvallei: ‘Onze organisatie biedt specifieke
doelgroepen gepaste huisvesting. Daarom werken wij graag mee aan de uitbreidingsplannen
van Villa KeizersKroon. Naast fase 1 – en straks fase 2 - van Villa KeizersKroon, hebben wij
ook groepswonen mogelijk gemaakt voor zowel senioren als voor mensen met een
verstandelijke beperking en hebben wij nauwe samenwerkingsbanden met diverse
zorginstellingen.’

Hebt u de vorige L1-uitzending over HotSpots gemist? Klik dan hier en u kunt kijken
op uw eigen computer. Alle afleveringen vindt u ook op www.binnenspel.nl
Meer informatie: Wilt u meer weten over ‘Binnenspel’?
Neem dan contact op met Roger Jansen.
Telefoon: 046 – 452 10 45; Mobiel: 06 – 427 271 59; E-mail: info@rogerjansenpr.nl
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