
20

Column Alex Sievers

Tijdelijk wonen
Dorpsplein Mierlo-Hout

Om die reden biedt Savant Zorg de bin-
nen niet al te lange tijd te slopen wonin-
gen op de locatie Alphonsus tijdelijk aan 
aan mensen die verlegen zitten. Eén van 
die tijdelijke huurders is Carien van de 
Sande. Ze is 20 jaar, loopt stage bij de ge-
meente Helmond en gaat ook nog naar 
school. 

We vragen haar wat ze vindt van haar 
woonplek. Carien: “Allereerst ben ik heel 
dankbaar dat ik hier mag wonen. Mijn ou-
ders wonen in Limburg en ik woon dus 
op mezelf in Helmond. Ik heb hier mijn 
leven & toekomst opgebouwd en dat is 
voor mij heel waardevol. Ik vind de loca-
tie Alphonsus heel fijn. De ligging is top; 
10 minuutjes fietsen van het centrum, 
niet te druk maar ook niet afgelegen, en 
de supermarkt ligt op loopafstand, net 
zoals de drogist en de bakker. Ik ben me 
zeker bewust van het feit dat ik hier in een 
omgeving woon waar veel mensen zorg 
krijgen. Ook om die reden neem ik nooit 
de lift. Misschien heeft een ouder persoon 
op dat moment de lift nodig en daarin wil 

ik niemand belemmeren. Soms is het wel 
even slikken wanneer een bewoner wat 
overkomt. Vaak is dat gerelateerd aan 
ouderdom en gezondheid en dat gun je 
natuurlijk niemand.”

Leren van elkaar
“Wat ik heel bijzonder vind, is eigenlijk 
letterlijk het ‘leren van elkaar’. Ik ben een 
gevoelig persoon, die echt meeleeft met 
mensen. Deze mensen hebben stuk voor 
stuk al zoveel meegemaakt en nog leven 
ze elke dag dankbaar. Ik vind dat heel 
leerzaam en het herinnert mij om positief 
te blijven. Wat de ouderen van mij leren, is 
bijvoorbeeld omgaan met de mobieltjes, 
WiFi of andere moderne ontwikkelingen. 
Ook vinden ze het superfijn een babbeltje 
te maken of hun verhaal te doen. Ik heb 
een goede band met mijn buurvrouwen 
en mijn onderbuurman. Zij zijn er voor mij 
en ik ook absoluut voor hen.”

Levendigheid
Een van de ambities in ons plan voor 
Dorpsplein Mierlo-Hout is levendigheid. 

We vragen Carien of zij vindt dat tijde-
lijke huur ook daaraan bijdraagt. Carien: 
“Het brengt zeker levendigheid in het ge-
bouw, maar ik heb er zelf niet veel mee 
van doen. Ik spreek eigenlijk niemand van 
de tijdelijke huurders. Het valt mij wel op 
dat veel tijdelijke huurders een huisdier 
hebben, bij een hond is dat natuurlijk een 
paar keer per dag in- en uitloop. Misschien 
zorgt dit ook voor extra levendigheid? Als 
ik voor mezelf spreek, vind ik het heel leuk 
en fijn om te kletsen met de mensen en 
ja dit brengt zeker levendigheid met zich 
mee. Misschien zouden we workshops 
moeten laten organiseren door de tijdelij-
ke huurders, waaraan de ouderen kunnen 
deelnemen zodat iedereen elkaar een bé-
tje beter leert kennen. Ik denk sowieso dat 
het zeker een mooie ontwikkeling is om 
meer variatie aan te brengen in de leeftijd 
van de bewoners onderling. Vooral sociale 
studenten die, zoals ik, de ouderen hel-
pen of graag een praatje met ze maakt. 
Wat wel belangrijk is, is de communicatie. 
Ik vind dat iedereen zich veilig moet voe-
len, vooral de ouderen. Ik ben nog jong en 

In elke herontwikkeling van woonbuurten loop je er wel tegen aan. Leegstand. Omdat je een 
mooie nieuwe woningen wilt realiseren, moeten de bestaande plaatsmaken. En in aanloop 
naar dat moment van sloop, kun je een tijdlang niet die mensen bedienen voor wie je eigenlijk 
wilt bouwen. Maar woningen leeg laten staan, is in deze tijden van ernstige woningnood is 
natuurlijk ook een vreemde gedachte.
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wenst iedereen een mooie zomervakantie
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binnenkort:

zo 25 jul 16:00 u

puur de nijs    
DE MUZIEK VAN ROB DE NIJS
zo 22 aug 16:00 u

nol havens    
DOE MIJ MAAR ALLES
za 28 aug 21:00 u

mr punch 
THE MUSIC OF MARILLION
vr 03 sep 20:45 u

poor man richie 
YOUR MIND IS LIKE MINE TOUR 2021
za 11 sep 20:30 u

reggae night    
CAMEL'S DROP EN HEIGHTS MEDITATION
vr 17 sep 21:00 u

jozef van wissem    
EX MORTIS TOUR 2021
za 18 SEP 20:30 u

clan of xymox 
TOUR 2021

podium

THE MAURITANIAN
Misdaaddrama met o.a. Jodie Foster

IN THE HEIGHTS  
Naar van de gelijknamige Broadwaymusical 

CROODS 2  
Nieuwe avonturen van de Croods!

AZNAVOUR, LE REGARD DE CHARLES    
Het Aznavour dagboek in film 

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

Expo

Het is alweer de derde lich-
ting Jump! talenten en we 
zijn blij dat deze 12 kun-
stenaars van de toekomst 
naar De Cacaofabriek Expo 
komen met hun werk. Pro-
fessionals uit het vakgebied 
zijn gevraagd om ieder één 
talent voor te dragen: Galerie 
Nasty Alice, Luycks Gallery, 
Make Eindhoven, Mieke van 
Schaijk, Museum Jan Cunen 
en Pennings Foundation. De 
Jump! Expo loopt van 1 t/m 
29 augustus. 
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heb vaak vriendinnen over de vloer, de ene keer om samen te 
studeren en de andere keer om met muziek wijn te drinken. Ik 
vraag altijd na of iemand overlast heeft gehad, het antwoord 
is gelukkig altijd nee. Mijn buren weten ook dat als dit wel het 
geval is, ze het altijd bij me mogen melden, dat is absoluut geen 
punt, open communicatie is gewoon heel belangrijk.”

Tijdelijk…
Je woont tijdelijk. Zou je op deze locatie ook wel meer perma-
nent willen wonen als dat zou kunnen? Carien vervolgt: ”Ik zou 
hier heel graag willen blijven wonen. In ieder geval bij de oude-
ren, ik heb een hechte band met een aantal en ik weet dat zij 
ook waarde hechten aan mij. Dat is heel bijzonder om mee te 
mogen maken. De ligging is top en de mensen zijn voor mij spe-
ciaal. Mijn oom en tante wonen vlakbij met mijn kleine neefjes 
en nichtjes, zij komen ook wel eens gezellig op bezoek en dan 
kletsen ze ook met de ouderen. Ik heb mijn leven in Helmond 
opgebouwd en zou zeker permanent willen wonen op deze lo-
catie. Mijn woning is eigenlijk top. Het balkon, aparte slaapka-
mer, het is groot genoeg. Ik zou het wel fijner vinden als de wc 
apart was van de badkamers. Sowieso heeft mijn droomwoning 
een bad, maar dat is een luxe vereiste haha!” 

Ideeën en suggesties
Hebt u zelf ideeën hoe we in de tijden van herontwikkeling een zo 
prettig mogelijk woonklimaat kunnen houden in het hart van Mier-
lo-Hout? Daar zijn we heel benieuwd naar! Deel uw mening via de 
redactie van Ons Mierlo-Hout of via alex@dorpspleinmierlohout.
nl. Volg ons project op www.dorpspleinmierlohout.nl en Facebook.




