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Zorg Maatman in de regio

door Pieternel Kellenaers

D

Het zorgconcept van Maat-
man is simpel: zet reguliere
huurders en verstandelijk ge-
handicapten bij elkaar en ze
helpen elkaar. Binnenkort
ook in deze regio.

D e eerste reguliere huur-
ders, bijvoorbeeld stu-
denten, kunnen zich al
melden voor een appar-

tement in het voormalig klooster
Fatima aan de Coenraad Abelstraat
in Weert. Ze kunnen er vrijwel
meteen intrekken. De Maatman
Zorggroep huurt een deel van het

pand sinds 1 januari met als doel er
tien kamers te verhuren en dagbe-
steding te leveren aan 8 tot 14 men-
sen. De helft van de kamers wordt
verhuurd aan verstandelijk gehandi-
capten of mensen met psychische
problemen.

Directeur Harry Maatman en ad-
viseur Emile Gieben, gevestigd met

de Maatman Zorggroep aan de
Gouverneurlaan in Weert, willen
zorg een nieuwe verschijningsvorm
geven. Dat doen ze in Limburg nu
voor 160 cliënten, onder meer in
Heerlen. Door verbinding te ma-
ken tussen valide mensen en be-
perkten, is er minder professionele
begeleiding nodig en willen ze
meer participatie bereiken. Zo ook
in de Weerter wijk Fatima binnen-
kort. Daar zal niet alleen het achter-
stallig onderhoud aan de klooster-
tuin worden aangepakt, de bewo-
ners gaan ook aan de slag aan de
Kessenichstraat waar de zorggroep
over twee weken een tweedehands
winkel opent. Met als doel de op-
brengst weer te laten terugvloeien
naar mensen die tussen wal en

schip vallen. En op termijn is het
de bedoeling een fietswerkplaats in
het oude klooster te realiseren
waar armlastige mensen uit de
wijk terechtkunnen voor kleine re-
paraties.

Op kleine schaal beginnen is de
bedoeling, om de kans van slagen
te vergroten en het project meteen
een succes te laten zijn. Want ook
het vergroten van de leefbaarheid
in de wijk is het doel. En behalve
in Weert zijn er ook plannen in
Stramproy waar de zorggroep de
appartementen in de oude basis-
school De Duizendpoot wil gaan
beheren en in Nederweert voor
tien appartementen in de Magnolia-
straat. Of de projecten slagen? De
tijd zal het leren.


