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Niet ‘leiden’ maar ‘begeleiden’
“Hoi, ik ben Marleen. Ik heb
een visuele en verstandelijke
beperking. Ik pas niet in een
hokje, maar ik zoek wel een
plekje. Ik wil ook gewoon
leven zoals ík dat =ijn vindë

Wonen, leren en leven naar
eigen wens
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Iedereen heeft behoefte aan een thuis waar je mag en kan
leven zoals je het zelf prettig vindt. Ook mensen met een
visuele en/of verstandelijke beperking. Dat realiseerde Seline
Wesselsz, de moeder van Marleen, zich toen zij nadacht
over de toekomst van haar kind. In het huidige systeem lijkt
het vanzelfsprekend te zijn dat je, wanneer je beperkingen hebt, je leven niet kunt indelen zoals ‘gezonde’ mensen
dat doen. Als je beperkingen hebt en dus behoefte aan
begeleiding en zorg, is het bijna gewoon geworden dat je
genoegen neemt met wat er aangeboden wordt.
Geen mens kan echter prettig leven als hij geleefd
wordt. Daarom richtte Seline Wesselsz
Stichting
CarMar op. Stichting CarMar heeft als doel om een
thuis te creëren voor jong-volwassenen
met
een
visuele
en/of
verstandelijke beperking. Een eigen plek
waar niet de beperkingen van de bewoners, maar juist hun
mogelijkheden en wensen centraal staan.
Bij Stichting CarMar wordt er m--u 7b; ;mv;m geluisterd en
gaan we ervan uit dat ook mensen met een beperking
een ‘eigen leven’ kunnen leiden en eigen beslissingen
kunnen nemen. Stichting CarMar is ervan overtuigd dat
de integratie van mensen met een beperking dan pas goed
tot stand kan komen.
Anders dan in veel instellingen het geval is, zal het bij
Stichting CarMar zo zijn dat de bewoners zelf de indeling van
hun dag bepalen. En ook de activiteiten die ze willen doen.
Goede zorg bieden, betekent immers het ‘begeleiden’ van
mensen, niet het ‘leiden’ van mensen. Er is daarbij een
belangrijke rol weggelegd voor het sociale vangnet van de
bewoner. Dit vangnet zal bestaan uit vrijwilligers, familie en
vrienden die op verzoek de bewoner begeleiden bij
activiteiten.
Stichting CarMar ]--|zich vestigen op een prachtige locatie in
deBroeckgouwinVolendam.Een locatie die centraal gelegen
is ten opzichte van het openbare leven zodat de bewoners
kunnen integreren. Ook buurtbewoners kunnen, indien zij
daar voor open staan, betrokken worden bij het leven van de
bewoners van het CarMar-huis.

Bestuur van Stichting CarMar:
Seline Wesselsz
Voorzitter

Peter J. Verdegaal RA
Penningmeester

Moeder van Marleen.
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Jordy The
Secretaris

Hennie Wesselsz
Bestuurslid

O.a. eigenaar van Uit & Thuis
Evenementen en Catering,
EIIicint CRnsuOtant
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REALISEERT EEN ÉCHT (T)HUIS VOOR
JONGVOLWASSENEN MET EEN VISUELE
EN/OF VERSTANDELIJKE BEPERKING
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Overzicht van zichtlijnen binnen het CarMar huis
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Gerrit Valk

Toon Gerbrands

+an Tol

Gerrit Valk is historicus
van opleiding en promoveerde in 2004 op een
dissertatie over de
geschiedenis van het betaald voetbal in Alkmaar.
Daarnaast schreef hij tal
van andere boeken.

Toon Gerbrands is bekend
als succesvol volleybalcoach. Hij won met het
Nederlands elftal de Europese titel. Tegenwoordig is
Toon Gerbrands algemeen
directeur van de voetbalclub PSV

Motivatie om ambassadeur te worden zit
vooral in het gegeven,
dat er binnen het huidige zorgsysteem geen
mogelijkheden zijn voor
aandacht op maat.

Jaap de Groot
Jaap de Groot begon in
1975 als sportjournalist
bij de Alkmaarse vestiging
van het Noordhollands
Dagblad. Jaap is sinds
2006 chef van de sportredactie van Dagblad De
Telegraaf.
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v "DIUFSHFTUFMEFPCMJHBUJFMFOJOH%FWFSQMJDIUJOHFOWBOEF%FCJUFVSCJKEF[FPCMJHBUJFMFOJOH[JKO
BDIUFSHFTUFMECJKBMMFCFTUBBOEFFOUPFLPNTUJHF BMEBOOJFUBDIUFSHFTUFMEF BOEFSFWFSQMJDIUJOHFO
WBOEF%FCJUFVS
v #FUBMJOHWBOSFOUFFOBGMPTTJOH BMEBOOJFUEPPSNJEEFMWBOVJUMPUJOH WJOEUTMFDIUTQMBBUTJOEJFO
FOWPPS[PWFSBBOBOEFSFWFSQMJDIUJOHFOUFOUJKEFWBOEFCFUBMJOHWBOSFOUFFOPGBGMPTTJOHLBO
XPSEFOWPMEBBO [POEFSEBUIFUOBLPNFOWBOEFBOEFSFWFSQMJDIUJOHFOEBBSEPPSJOHFWBBS
LPNU
v )FUOBLPNFOWBOWFSQMJDIUJOHFOLBOBGIBOLFMJKL[JKOWBOIFUWFSLSJKHFOWBOHPFELFVSJOH
EBOXFMJOTUFNNJOHWBOBOEFSFGJOBODJFSTWBOEF%FCJUFVS
%FCJUFVS
v 4UJDIUJOH$"3."3,W,OVNNFS
1BSUJDJQBOUPG0CMJHBUJFIPVEFS
v %FHFSFHJTUSFFSEFEFFMOFNFSJOEFPCMJHBUJFMFOJOH
%VVS
v 5PUFONFUEFDFNCFS
#PFLKBBS
v 7BOKBOVBSJUPUEFDFNCFS
1BSUJDJQBUJFXBBSEF
v ħ QFSPCMJHBUJF
v %FPCMJHBUJFT[JKOWBOBGKBOVBSJPWFSESBBHCBBSEPDI[VMLTTMFDIUTBBOÏÏOPGNFFSEFSF
BOEFSF1BSUJDJQBOUFOFONFUUPFTUFNNJOHCFTUVVSEFCJUFVS
v %FPWFSESBDIUEJFOUEBBSWPPS NFUWFSNFMEJOHWBOIFUPCMJHBUJFOVNNFSFOEF1BSUJDJQBOU FO
BBOXJFXPSEUPWFSHFESBHFO UFXPSEFONFEFHFEFFMEBBOEF%FCJUFVS
v 0WFSESBDIUWBOFFOPGNFFSEFSFPCMJHBUJFTJTOJFUNFFSNPHFMJKLUFOBBO[JFOWBOEJFPCMJHBUJFT
XBBSWBOEF%FCJUFVSIFFGUNFEFHFEFFMEEBUEJF[VMMFOXPSEFOBGHFMPTU
%FFMOBNF
v 7BOBGPCMJHBUJFBEħ 

.BYJNBMFPNWBOHPCMJHBUJFMFOJOH
v ħ  ÏÏONJMKPFO&VSP 
v 5PUBBMXPSEFONBYJNBBMPCMJHBUJFTÈħ VJUHFHFWFO

7BTUFSFOUF
v  BDIUFSBGPQKBBSCBTJT
v 6JULFSJOHWJOEUQMBBUTCJOOFOWJKGNBBOEFOOBIFUBGMPPQWBOJFEFSCPFLKBBS
"GMPTTJOH
v %F%FCJUFVSIFFGUIFUSFDIUEFPCMJHBUJFMFOJOHHFIFFMPGHFEFFMUFMJKLBGUFMPTTFO
v *OEJFOEF%FCJUFVSCFTMVJUUPUHFIFMFPGHFEFFMUFMJKLFBGMPTTJOH[BMFSEPPSMPUJOHXPSEFO
CFQBBMEXFMLFPCMJHBUJFOVNNFSTBGHFMPTUXPSEFO
v %F%FCJUFVSLBOOJFUXPSEFOWFSQMJDIUUPUHFIFMFPGHFEFFMUFMJKLBGMPTTJOHWPPSKBOVBSJ

v %F%FCJUFVSWFSQMJDIU[JDIWBOBGKBOVBSJKBBSMJKLTWBOEFOPNJOBMFXBBSEFWBO
EFVJUTUBBOEFPCMJHBUJFMFOJOHBGUFMPTTFO EPPSBGMPTTJOHWBOFFOPGNFFSEFSFPCMJHBUJFT
v 0CMJHBUJFIPVEFSTLVOOFOWBOBGKBOVBSJKBBSMJKLTBBOHFWFOPG[JKJOBBONFSLJOH
XJMMFOLPNFOWPPSBGMPTTJOHWBOIVOPCMJHBUJF*OEJFO[JKBBOHFWFOOPHOJFUWPPSBGMPTTJOH
JOBBONFSLJOHUFXJMMFOLPNFO[BMEF%FCJUFVSEBBSNFEF[PWFFMNPHFMJKLSFLFOJOH
IPVEFOFOTUSFWFOOBBSBGMPTTJOHWBOBOEFSFPCMJHBUJFT
v %F%FCJUFVSCFIPVEU[JDIFDIUFSOBESVLLFMJKLIFUSFDIUWPPSPNBMTEBOUPDIBGUFMPTTFO
PQEFPCMJHBUJFTWBOEFPCMJHBUJFIPVEFSTEJFIFCCFOBBOHFHFWFOOJFUJOBBONFSLJOHUF
XJMMFOLPNFOWPPSBGMPTTJOH
v /BEBUPCMJHBUJFIPVEFSTNFUCFUSFLLJOHUPUEFBGMPTTJOHIVOXFOTFOUFLFOOFOIFCCFO
LVOOFOHFWFO[BMEPPSMPUJOHXPSEFOCFQBBMEXFMLFPCMJHBUJFT FOPQXFMLFXJK[F [BM
XPSEFOBGHFMPTU%FPCMJHBUJFT[VMMFOXPSEFOHFOVNNFSEWBOUN
5PFQBTTFMJKLSFDIU
v PQEF[FPWFSFFOLPNTUJT/FEFSMBOETSFDIUWBOUPFQBTTJOH(FTDIJMMFOXPSEFOCFTMFDIU
EPPSEFSFDIUFSWBOIFUBSSPOEJTTFNFOUWBOEFWFTUJHJOHTQMBBUTWBOEF%FCJUFVS
1BSUJDJQBOUFOPWFSMFH
v )FUPWFSMFHUVTTFOEF%FCJUFVSFOEF1BSUJDJQBOUFO[BMXPSEFOHFIPVEFOUJKEFOTFFO
GFFTUFMJKLFWFOFNFOUXBBSPQPPLEFMPUFSJKUFSBGMPTTJOHWBOEFPCMJHBUJFTQMBBUT[BMWJOEFO
v 0QJOJUJBUJFGWBOEF%FCJUFVSEBOXFMPQJOJUJBUJFGWBOIFUBBOUBM1BSUJDJQBOUFOEBU
UFONJOTUFWBOIFUCFESBHWBOEFUFOUJKEFWBOIFUWFS[PFLSFTUFSFOEFMFOJOH
WFSUFHFOXPPSEJHU LBOFSWBLFSFFOPWFSMFHQMBBUTWJOEFO

REALISEERT EEN ÉCHT (T)HUIS VOOR
JONGVOLWASSENEN MET EEN VISUELE EN/
OF VERSTANDELIJKE BEPERKING

