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Betreft: Aanvraag Het Klavier 

Plaats 25 februari 2021  

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

De afgelopen jaren zijn wij als ouders druk bezig geweest met het opzetten van een zelfstandig 

wooninitiatief. De bouw is inmiddels gestart en dit jaar mogen we ons gaan verheugen op de oplevering. 

Er is al lange tijd een behoefte bij de kinderen om los van het ouderlijk huis te geraken en zelfstandig te 

gaan wonen. Dit is geen eenvoudige taak voor iemand met een verstandelijke beperking. Deze ouders 

hebben de handen ineen geslagen en hebben besloten een plek te creëren waar hun kinderen zelfstandig 

kunnen wonen, de juiste vaste begeleiding en zorg kunnen krijgen. Het Klavier is hiervan het resultaat. 

Een plek waar deze (jong)volwassenen zich veilig, vertrouwd, gerespecteerd en thuis voelen met daarbij 

maximale privacy; een initiatief dat uiteraard ook voor alle andere ouders met hun kinderen toegankelijk is. 

Het Klavier wordt momenteel gebouwd en zal 31 Maart worden opgeleverd. In de woonvoorziening zullen 

in totaal 14 zelfstandige woonruimtes en verschillende gezamenlijke ruimtes die als ontmoetingsplaats 

dienen worden gerealiseerd. De woonruimtes zullen door de bewoners zelf worden ingericht. Om dit 

project mogelijk te maken, hopen wij een aantal fondsen te kunnen vinden die een financiële bijdrage 

willen leveren voor dit wooninitiatief. Met dit geld kunnen wij de inrichting  van de gezamenlijke binnen en 

buiten ruimtes mogelijk maken en deels de aanleg van de buitenplaats. Op die manier willen wij het woon 

en leef geluk van de bewoners verhogen door hen te voorzien van voldoende comfort en veiligheid. Zo zijn 

we ook aan het kijken of dat er zonnewering kan worden gemonteerd aan het pand om nog dat extra 

stukje comfort te kunnen bieden aan onze bewoners. Ook hopen we een zorgcommunicatiesysteem te 

integreren die op de langere termijn kan worden uitgebreid met technische aspecten die op dit platform 

worden geplaatst. Denk hierbij aan camera beveiliging, automatische sensoren, persoonlijke halsbandjes 

voor noodsituaties. Voor nu willen we alleen het platform installeren met simpele vaste alarmknoppen. De 

zorg zal volledig worden verzorgd door ZorgWiel, een kleine specialistische organisatie in zorghuizen zoals 

Het Klavier. Met ZorgWiel wordt de zorg volledig afgestemd op de wensen en eisen van de bewoners en 

hun ouders. Zo kunnen zij een relatie opbouwen met de verzorgers en dus niet iedere dag een andere 

verzorger hebben. Het is dus een hele hechte kleine groep volledig gericht op de zorg en welzijn van de 

bewoners.  

Wanneer we voldoende financiële steun hebben ontvangen willen we gaan starten op 25-06-2021 en    

31-11-2021 beogen we klaar te zijn met het gehele pand, de inrichting en de aanleg buiten.  

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw tijd en we hopen van harte dat u tot een positieve besluitvorming komt. 

Mocht u nog verdere vragen hebben dan vernemen wij dit graag.  

 

Met vriendelijke groet,  

Rob Hoefs  

 

Voorzitter, Stichting Het Klavier 

rob.hoefs.1@kpnmail.nl  

06 57 11 48 55  
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