Marc en Dorien Makkinga (achter) met Jeannette Vink en Christian Trimp (twee van de drie bewoners).
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ZEELAND | Al ruim tien jaar runt het echtpaar Marc en Dorien Makkinga de zorgboerderij
A-part in Zeeland. Binnenkort komt daar een nieuwe uitdaging bij, naast dagbesteding
gaan ze ook wonen aanbieden. "Niet op dezelfde locatie, maar wel in de buurt", vertellen
Marc en Dorien enthousiast.
Door: Aileen van Tilburg
Het stel heeft het pand van voormalig tuincentrum de Scheiwal in Zeeland gekocht. Ze hopen in
november van dit jaar de eerste bewoners te kunnen huisvesten. "We moeten nog wat dingetjes
verbouwen. Zo willen we een nieuwe badkamer maken en een extra slaapkamer op de begane
grond", legt Marc uit. "Daarnaast moet het bestemmingsplan gewijzigd worden, maar de
gemeente wil medewerking verlenen en heeft op dit moment een schriftelijk principeakkoord
gegeven."
Marc en Dorien startte in 2007 met de zorgboerderij aan de Tooverkamp in Zeeland. Daar
kunnen cliënten met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen terecht. "Met die
doelgroep kunnen wij goed werken", vertelt Dorien die ontzettend veel ervaring in de zorg heeft.
"In de woning kunnen acht personen terecht. Drie hebben zich al aangemeld. Wat wij belangrijk
vinden, is dat de personen goed met elkaar matchen."
Het idee is ontstaan naar aanleiding van noodkreten van cliënten van de dagopvang. "We
hebben cliënten die perfect wonen, maar voor een aantal sluit het aanbod niet goed aan", legt
Marc uit. "Sommige mensen hebben wat meer ruimte nodig. In een woonwijk moet je altijd

rekening houden met je buren. Sommige mensen vinden dat helemaal niet erg, voor anderen is
dat lastiger. Dat geldt ook voor mensen met een beperking."
In de nieuwe woongelegenheid krijgen alle acht de cliënten een eigen kamer. Er is altijd zorg
aanwezig, ook 's nachts. Er wordt samen gekookt en het is ook de bedoeling dat leuke dingen
worden ondernomen. "Ik wil er echt een gezellig gezinshuis van maken", vertelt Dorien. "Het
moet zo huiselijk mogelijk worden. De cliënten doen zoveel mogelijk zelf, boodschappen doen
bijvoorbeeld. Natuurlijk wel met hulp van zorgmedewerkers."
Er wordt nog personeel gezocht, maar Dorien en Marc vinden het belangrijk dat de werknemers
goed passen bij de visie die ze willen uitdragen. "Ik ben zelf ontzettend betrokken. Sommige
cliënten zie ik zelfs als een soort dochter of zoon. Dat verwacht ik natuurlijk niet van
medewerkers, maar ze moeten wel echt hart voor de zorg hebben. Het gaat hier om mensen, niet
om nummers. In grotere instellingen is er vaak zoveel administratieve rompslomp dat er amper
tijd is voor de cliënten. Zo zonde!"
Dorien en Marc wonen zelf naast de dagbesteding. Een prachtige locatie dichtbij de Maashorst.
"We zitten hier fantastisch. De woontak starten we echt vanuit een passie. Het is ons niet te doen
om de opbrengst. Al het geld gaat rechtstreeks de zorg in, want managers hebben we hier niet.
Het gaat ons om het delen met mensen. We doen dit niet voor het geld. Die blije koppies geven
zoveel meer voldoening!", sluit Dorien trots af.
Voor meer informatie kijk op http://a-part.nu. Werken op de nieuwe locatie? Neem dan eens
contact op via 0486 45 49 93 of info@a-part.nu.

