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Geachte leden van de vergadering,
In deze email wil ik u graag vertellen over onze droom voor leven in een gemeenschap van kleine huisjes.
De droom van de mensen van stichting Queri.
Ons verhaal gaat niet slechts over de woonvorm, maar over de vormgeving en inhoud van de gemeenschap.
Een klein stukje over de achtergrond delen we graag.
In de maatschappij is een steeds groeiende behoefte om terug te keren naar een natuurlijke manier van
leven. Veel mensen voelen zich niet meer gelukkig in de moderne maatschappij die prestatie gericht is en
materialistisch ingesteld.
Vooral ouderen, die opgegroeid zijn in een andere tijd, met andere normen en waarden, vallen tussen de wal
en het schip.
De boodschap van de moderne maatschappij is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten wonen.
Dit klinkt nobel, maar in de praktijk zijn er nadelige gevolgen naar voren gekomen die niet voorzien waren.
Vooral in deze tijd van verplichte sociale afstand, worden de mensen die oud en chronisch ziek zijn en
zelfstandig wonen, de dupe.
Over het algemeen hebben de ouderen geen of weinig vrienden meer, wonen hun kinderen ver weg of
hebben ze geen partner meer. Iedereen die aan de deur komt is een hulpverlener of zorg professional en er is
geen of weinig kwalitatief hoogwaardig intiem sociaal contact. Deelname aan georganiseerde sociale
activiteiten is belemmerd of sluit niet aan bij hun interesse en leefwereld.
`Het Warme Nest` gevoel en project idee.
Voor deze mensen heeft stichting Queri de afgelopen 8 jaren verschillende diensten en projecten
ontwikkeld.
Wij zijn kwetsbare vrijwilligers, de mensen die eenzaam en geïsoleerd leven , gaan koppelen aan de
eenzame ouderen.
Het doel is om mensen weer met elkaar en zichzelf te verbinden en een gevoel te geven van `erbij horen,
meedoen, waardevol en nuttig zijn.
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Eenzaamheid en isolement lossen we op een unieke manier op.
Gedeelde liefde voor huisdieren en natuur is de verbindende factor. Eveneens vullen de mensen
elkaars behoefte aan kwalitatief hoogwaardige aandacht in.
De vrijwilligers helpen met taken voor het dier plus geven persoonlijke aandacht en vervullen andere lichte
huishoudelijke taken zoals boodschapjes, kleine tuin klusjes, hulp bij digitaal communiceren en andere
klusjes waar ze mee kunnen helpen.
Aan dit project zijn prachtige voordelen. Het is win-win-win voor iedereen, zelfs voor de huisdieren, die nu
niet meer naar een asiel hoeven, maar bij baasje kunnen blijven.
De droom is dat we deze mensen de mogelijkheid willen geven om bij elkaar op 1 terrein te wonen. In
fysieke nabijheid van elkaar, voor wederzijdse voldoening en geluk.
Ieder heeft een eigen zelfstandige huishouding, in een aanleun huisje of tiny house, pipowagen of chalet.
Mensen kunnen ervoor kiezen om met hun (Dieren)maatje in 1 huisje of aanleun woning te gaan wonen, of
met een mede- vrijwilliger/collega, of alleen, al naar de behoefte.
Als vormgeving zien wij een gezellig beeld van huisjes die op loop- en roep afstand van elkaar geplaatst
zijn. De tiny houses ieder met een bijpassende mantelzorg/aanleun unit. Kleine bloemen- en groente
tuintjes, vijvertjes en een wandel parkje.
Op het terrein veel groen en een gezamenlijk gebouw voor allerlei doeleinden en activiteiten.
Een pluktuin, moes tuin en alle ecologische en milieu vriendelijke manieren om de huisjes van energie te
voorzien. Zoals zonnepanelen, warmte pompen, wind molentjes en regenwater opvang. Alles natuur-milieu,
mens- en diervriendelijk. Zelfvoorzienend en met respect voor de natuur en het milieu.
In deze gemeenschap zien we ook dat de senioren een belangrijke rol voor de jongeren vervullen, die
van mentoren en leraren.
Net zoals in de dorpen en gemeenschappen waar deze senioren zijn opgegroeid.
De normen en waarden houden we hoog, wij vinden dat ouderen onze samenleving mogelijk hebben
gemaakt en een betere plek verdienen, met liefdevolle aandacht, zorg, respect en waardering voor hetgeen
ze aan kennis en ervaring kunnen delen met de jongere generatie.
We zien de senioren ook als betrokken bonus opa`s en oma`s, die de kinderen van de gemeenschap helpen
opgroeien met liefdevolle aandacht en zorg en plezier.
Deze gemeenschap is kleinschalig, zodat ieder elkaar goed leert kennen en een band met elkaar kan
opbouwen die de gemeenschapszin versterkt en duurzaam maakt. Als uitgebreid gezin (extended family),
zien wij een gemeenschap van ongeveer 6 kleine huisjes voor de jongere vrijwilligers en 6 kleine
bijpassende aanleun/mantelzorg huisjes. Al naar gelang de ruimte op het terrein kunnen er meer of minder
mensen en huisjes komen. Het minimum zien we als 3 jongeren/huisjes en 3 senioren/huisjes. Daarbij wel 2
huisjes voor de moeder/vader van de gemeenschap. Deze mensen coördineren alles en verbinden de mensen
met elkaar. ook zorgen ze voor alle andere aspecten van het reilen en zeilen van deze gemeenschap.
De naam die we deze gemeenschap geven is `het Warme Nest`.
Hier klopt het hart van een echte Zorgsamenleving. We noemen het dan ook wel Zorg vanuit het
Hart.
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Met deze ideeën en dit project zijn wij al meerdere jaren aan de slag op meerdere vlakken.
Ervaringen met de doelgroepen in de dagelijkse praktijk, research door studenten van Hoger en Middelbaar
onderwijs. Pilot Dierenmaatjes project,
pilot hulpverlening aan eenzame mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Expertise in dieren
verzorging en dieren hulpverlening en opvang.
We zijn in de afgelopen jaren in overheidsregels gedoken op gebied van de Zorg, informele zorg, maar ook
op gebied van alternatieve Zorg gemeenschappen en wooninitiatieven. Bestemmingsplannen en vergunning
stelsels omtrent bouwen en wonen. We hebben vele zaken onderzocht en subsidie mogelijkheden
geïnventariseerd.
De conclusie is dat we iedere mogelijkheid onderzoeken en aangrijpen,die er op gemeentelijk niveau
wordt geboden, in welke gemeente dan ook.
In uw gemeente Overbetuwe denken we een mooie en waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan uw
gemeenschap en de samenleving een stukje liefdevoller helpen maken.
Het Warme Nest is niet plaats gebonden.
Het gevoel van terugkeer naar de schoot van moeder natuur, zowel in wonen als in sociaal leven, dat is het
Warme Nest gevoel en is universeel, in de regel toch de wens van ieder mens.
Wij verzoeken u beleefd om deze mail te plaatsen bij de stukken van de vergadering.
Hartelijk dank.
-met vriendelijke groet,
namens de mensen van stichting Queri
Marjan Kingma
Voorzitter/oprichter
Stichting Queri
www.facebook.com/thuiszorgvoordieren/
www.stichting-queri.nl
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