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Er komt een Thomashuis in de villa aan Winterdijk 4. Dat schreven wij al meer dan een jaar geleden in 

onze wijkkrant. Bouwmaterialen leunen tegen de gevel; af en toe is een aannemer aanwezig. Wanneer 

komen de bewoners? 

 

Procedures 

Op Winterdijk 4 was een (advocaten)kantoor 

gevestigd. Omdat het pand als Thomashuis een 

woonbestemming krijgt én de bungalow in het 

stationsgebied ligt, volgde er een lange (ruimte 

lijke ordening) procedure. De bestemmingswij-

ziging van kantoor naar wonen moest via de 

gemeente door de provincie goedgekeurd wor-

den. Deze (artikel 19) procedure is dit voorjaar 

afgerond. Na afgifte van de juiste bouwvergun-

ning kan de aannemer een deel van het terras 

binnen de pergola bij het pand trekken en de 

villa opleveren.  

 

De zorgondernemers 

Barbara Beets en Fred Wanders kijken er naar 

uit. Zij zijn de enthousiaste zorgondernemers 

van het nieuwe Thomashuis. Fred is kunstenaar 

met ondernemerservaring. Sinds enkele jaren is 

hij ook als activiteitenbegeleider werkzaam in de 

zorg voor verstandelijk en auditief gehandicap-

ten. Barbara is Z-verpleegkundige met een rui-

me ervaring in de zorgsector. Naast het begelei-

den, verzorgen en verplegen van verstandelijk 

en meervoudig gehandicapten, heeft zij ook 

werkervaring in de jeugdpsychiatrie en de psy-

chogeriatrie. Buiten het werk zijn zij veel bezig 

met kunst: Fred is aan het schilderen of fotogra-

feren, Barbara maakt muziek. Zij zullen als  

zorgondernemers met hun hond en kat in een 

gedeelte van het Thomashuis gaan wonen. Door 

deze unieke opzet van de Thomashuizen zijn de 

zorgondernemers goed op de hoogte van wat er 

speelt. Bovendien zijn ze vrijwel altijd bereik-

baar voor de bewoners en hun ouders/ 

vertegenwoordigers. Met een team van mede-

werkers en vrijwilligers zullen zij een thuis bie-

den aan maximaal 8 mensen met een beper-

king. Ook is er een logeerkamer aanwezig voor 

tijdelijke opvang om kennis te kunnen maken 

met een Thomashuis, of om ouders tijdelijk te 

ontlasten. De belangstelling voor het huis is zo 

groot, dat er op dit moment geen vaste plaatsen 

in Gouda meer beschikbaar zijn. 

 

Barbara en Fred willen graag de wijk leren ken-

nen en u als buren kennis laten maken met hun 

Thomashuis. Tot binnenkort! 

 

Meer informatie? 

Thomashuizen Nederland heeft inmiddels 19 

huizen gerealiseerd en zal binnenkort nog eens 

6 huizen openen. De organisatie is in onze wijk 

gevestigd aan de Kattensingel 4. U kunt haar 

telefonisch bereiken op telefoonnummer  

0182 – 55 04 33 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 

17.00 uur).  

 

U kunt ook een kijkje nemen op hun website 

www.thomashuizen.nl.  

Voor meer informatie over het Thomashuis aan 

de Winterdijk 4 kunt u contact opnemen met 

Fred Wanders en Barbara Beets  tel. 06 – 51 04 

93 21 / 06 – 30 46 90 89. 

 

 

 
Fred Wanders en Barbara Beets 

 
 
 

http://www.thomashuizen.nl/
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TWEE JAAR THOMASHUIS GOUDA 
 

U ziet hen waarschijnlijk geregeld: 

 Fred Smit met sigaret en boodschapje of 

peinzend op een bank in het park.  

 Eric op zevenmijlslaarzen stappend door 

Gouda, altijd in voor een praatje. 

 Alex op z’n driewieler, zwaaiend naar iedere 

‘die ken ik’ taxi- en buschauffeur. 

 Kleine Arthur, die alles in zijn omgeving van 

commentaar voorziet maar u ook onver-

wachts vriendelijk groet. 

 Audrey die op goeie dagen alle boodschap-

pen scant, inpakt en nog draagt ook en vre-

selijk kan giechelen. 

 

Wij, Fred en Barbara Wanders, wonen samen 

met onze huisgenoten nu twee jaar in de witte 

bungalow op de Winterdijk en maken van alles 

mee: 

diepe plassen water, te late en te vroege taxi’s, 

verloren buskaarten, slopen en bouwen rondom 

ons, vreemde buizen in de sloot, inbrekers…., 

maar ook jonge meerkoetjes, kikkers en vogels 

overal, wonderlijke eendjes en vriendelijke bu-

ren. 

 

Eric en Alex zijn Gouwenaren en hebben zo hun 

loopjes, de anderen zijn op onderzoek gegaan 

en zijn ook aardig ingeburgerd. Wandelen, fiet-

sen, zwemmen en bowlen, wokken, stadten en 

stappen. Door de week bezoeken onze ‘grote 

mannen’ een activiteitencentrum van Gemiva en 

worden Arthur en Audrey thuis bij hun activitei-

ten begeleid. Wij hebben medewerkers in dienst 

die ons daarbij ondersteunen. 

Wij verwachten dat voor het eind van dit jaar 

ook Marendah bij ons komt wonen. Met haar 

communiceren wij in gebarentaal.  

 

Onze oorspronkelijke opzet om een thuis en een 

zo gewoon mogelijk leven te bieden aan een 

aantal mensen met een verstandelijke beper-

king, is redelijk uit de verf gekomen. Met kijken 

en luisteren naar ieder mens afzonderlijk, met 

zoeken naar hun mogelijkheden, met ideeën en 

plannen én met de flexibiliteit om deze plannen 

bij te sturen, zijn wij in staat om gelukkig sa-

men te leven. Tot ziens! 

 

 

 
Bewoners Thomashuis 

 

 

 

Wilt u meer informatie over Thomashuis Gouda? 

U kunt Barbara en Fred Wanders, de zorgonder-

nemers, bereiken op tel. 359092.  

Er zijn inmiddels 55 Thomashuizen in Nederland. 

De moederorganisatie Thomashuizen Nederland 

is gevestigd aan Kattensingel 2 in het rijksmo-

nument De Drie Notenboomen. Zie ook: 

www.thomashuizen.nl. 

 

 

 

http://www.thomashuizen.nl/

