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Haarlem en
omgeving

„Toen ik voor het eerst over het ini-
tiatief hoorde was ik faliekant te-
gen”, zegt Jopie Tilleman (84) die al
enkele jaren in woonzorglocatie
Schoterhof woont, een voormalig
verzorgingstehuis dat nu ook plek

biedt aan zes jongeren. „Je weet toch
niet zo goed wat je moet verwach-
ten. En zoals ieder mens hadden wij
ook zo onze vooroordelen. Al moet
ik zeggen dat ik nu al niet meer zon-
der ze zou willen.”
Jay (19) is een van de nieuwe bewo-
ners van Schoterhof. „Ik ben hier ge-
komen dankzij mijn psycholoog. Ik
had al een hele tijd geen vast dak bo-
ven mijn hoofd. Hoe dat komt houd
ik liever voor mezelf. Maar ik werd
gedwongen om steeds weer bij an-
dere vrienden of familie te crashen.
Dat was geen doen meer, dus zo
kwam ik bij dit project terecht.” 
Het belangrijkste is volgens Jay dat
hij eindelijk weer naar de toekomst
kan kijken. „Nu ik weer vastigheid

in mijn leven heb, heb ik ruimte in
mijn hoofd om te studeren, in plaats
van altijd maar bezig te zijn met
overleven. Ik voel me eindelijk wel-
kom.”

Tina Turner
„Onbekend maakt onbemind”, zegt
Jopie. „Maar ondanks dat velen van
ons er in het begin op tegen waren,
zijn we bijna allemaal overstag ge-
gaan. Honden laat je toch ook niet
op straat slapen? Waarom zouden
we dat dan wel met deze jongeren
doen?” De interactie tussen beide
groepen is levendig, vindt zij. „We
gingen laatst pannenkoeken bak-
ken, stonden er ineens een paar jon-
geren ons te helpen. Daarna hebben

we de hele middag gezamenlijk kof-
fie en thee gedronken. Ook mogen
de jongeren altijd aankloppen voor
wat raad en daad.”
„En niet alleen dat”, zegt Jay la-
chend. „Want ik heb ook al met Jopie
afgesproken om binnenkort samen
naar Tina Turner te luisteren.”
De zes jongeren hebben wel regels
waar ze zich aan moeten houden.
„Zo moeten we iedere week vrijwil-
ligerswerk verrichten, eten we sa-
men met de bewoners en halen we
bezoek bij de ingang op. Daarnaast
hebben we allemaal een persoonlij-
ke mentor die ons steun en begelei-
ding biedt.” 
Het samenwonen bevalt vooralsnog
erg goed aan beide kanten. „Voor mij

is het erg fijn dat ik in een veilige
omgeving de laatste stap naar zelf-
standig wonen kan zetten”, zegt Jay.
„Het is niet zo dat ze me volledig uit
de put hebben moeten trekken,
maar ze geven me wel het laatste
duwtje om eruit te komen.” Jopie is
vooral blij met de reuring die de jon-
geren meebrengen. „Waar we in het
begin bang waren voor geluidsover-
last en hangjongeren, blijkt in de
praktijk dat die angst ongegrond
was. Er is zelfs een bewoner die bang
was dat er criminelen in het pand
zouden komen wonen, maar nu
luidkeels verkondigt dat hij het
woord crimineel nooit meer in de
mond zal nemen, zo blij is hij met de
nieuwe aanwinsten.”

Mevrouw Tilleman bij de opening van
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wonen’
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Haarlem ✱ Jongeren die midden
tussen de ouderen wonen. Sinds
twee maanden gebeurt dat op het
Plesmanplein, waar woensdagmid-
dag de feestelijke opening van Co-
Wonen was. Dat project is bedoeld
om jongeren in een jaar op weg te
helpen naar zelfstandig wonen.

,,Wij waren hard op zoek naar nieu-
we kansen en woonruimte waar on-
ze jongeren begeleiding kunnen
krijgen’’, zegt Sharon Beentjes van
Kenter jeugdhulp. Nicole Jansen
van SHDH-ouderenzorg kampte
juist met een paar leegstaande ka-
mers en was op zoek naar een meer
maatschappelijke rol. ,,Maar daar-
mee was de samenwerking nog geen
feit. Want voor we subsidie kregen
van de gemeente, moesten we eerst
een plan van aanpak schrijven.
Daarnaast stonden de bewoners ook
niet bepaald te springen van het
idee. Door de dialoog aan te gaan en
de groepen met elkaar kennis te la-

ten maken, konden we door met dit
Co-Wonen.’’
Het komende jaar geldt als pilot,
volgens Sharon. ,,We bedienen alle-
bei andere doelgroepen. Daarom
zijn we begonnen met een kleine
groep van zes jongeren. We weten
welke methodes het beste werken,
nu moeten we het perfectioneren. Ik
ben er van overtuigd dat het project
een succes zal worden, ik hoop dan
ook dat we dit in de toekomst kun-
nen uitbreiden.’’ 
Belangrijk onderdeel van het gehele
plan is het stukje wederkerigheid
vindt Nicole. ,,De jongeren die hier
wonen hebben hun eigen etage,
maar ze moeten zich wel aan regels
houden en komen door vrijwilli-
gerswerk en het samen eten veelvul-
dig in aanraking met de ouderen.’’
,,Tegelijkertijd moeten we voorko-
men dat de jongeren te veel geka-
derd worden’’, zegt Sharon. ,,De jon-
geren hebben door hun problemen
bepaalde kwaliteiten opgedaan. Die
moet je niet afleren.’’ Een goochelshow voor jong en oud bij de opening van Co-Wonen.

Geschikte oplossing
voor jong en oud
Evan Moring

Haarlem ✱ Het Co-Wonen project
stond al geruime tijd in de steigers.
Maar voor het zover was moesten de
organisaties Kenter jeugdhulp en
SHDH-ouderenzorg de gemeente
zien te overtuigen van het Co-Wo-
nen idee. Hoe is de samenwerking
eigenlijk tot stand gekomen?


