
Bewoners officieel in fraai 

verbouwde Franciscushoeve 
VAN ONZE VERSLAGGEVER 

JULIANADORP - ,,Een ge
denkwaardig moment voor de 
integratie van gehandicapten 
in de samenleving." Met deze 
woorden werd gistermiddag 
de Franciscushoeve aan de 
Callantsogervaart in Juliana
dorp officieel in gebruik ge
nomen. 

In de Franciscushoeve wonen 
twaalf gehandicapten uit het 
verderop gelegen Noorderha
ven. De oude stolpboerderij da
teert oorspronkelijk uit 1858 en 
was na de agrarische bewoning 
volledig in verval geraakt. Tot
dat Noorderhaven enkele jaren 
geleden in de gelegenheid ge
steld werd het perceel aan te ko
pen. ,,Het was een complete 
bouwval, waar criminelen veel 
antieke spullen uit gestolen 
hadden", aldus directeur H. 

Prins van 'Heeren Loo Noord 
Nederland, de overkoepelende 
organisatie waar Noorderhaven 
onder valt. Prins had destijds in 
de ruîne een tegeltje aangetrof
fen met de tekst 'Men moet de 
dag niet voor de avond prijzen'. 
Het tegeltje schonk hij gisteren 
op symbolische terug aan de be
woners. 

Voorzitter van de Familiever
eniging en Cliëntenraad F. van 
der Leij kwalificeerde Francis
cushoeve als 'een nieuwe stap in 
de ontwikkeling van integratie 
van gehandicapten in de maat
schappij'. Vervolgens kreeg een 
bewoner toestemming met zijn 
rolstoel een papieren deur aan 
flinters te rijden en ballonnen 
op te laten. Daarmee was de in
gebruikname een feit. 

Het was niet overigens alleen 
halleluja gistermiddag aan de 
Callantsogervaart. Er was ook 

een kritische noot. Die kwam 
van de ouders van de bewoners. 
OnderhenJ.Spandaw die ophet 
brandgevaar van het rieten dak 
wees. ,,Als er brand uitbreekt, 
brandt het in een mum van tijd 
helemaal af. Het lijkt ons ver
standiger dat de rieten kap 
wordt geïmpregneerd", aldus 
Spandaw. Hij ging ook nader in 
op de lift die pas wordt geacti
veerd indien men de knop vast 
blijft houden. 

Dat blijkt in de praktijk voor 
deze groep met vaak een ge
brekkige motoriek een acrobati
sche krachttoer want zodra men 
het knopje loslaat, blijft de lift 
meteen hangen. ,,Welke imbe
ciel heeft die lift zo aangelegd? 
Ja, gebruik dat woord maar ge
rust hoor'', hekelt mevrouw E. 
van Geest de situatie die ze ver
volgens demonstreert. Haar 

· dochter, de 27-jarige meervou-

dig gehandicapte Marijke De
neer, kan het apparaat volgens 
haar met geen mogelijkheid be
dienen. 

Volgens H. Prins wordt er aan 
oplossingen gewerkt. ,,Er lopen 
hier tijdens de bouw enige tien
tallen mensen rond en dan gaat 
er wel eens iets fout. Met die lift 
is duidelijk iets misgegaan en 
dat zullen we uiteraard zo snel 
mogelijk herstellen." 

Wat betreft het rieten dak, zei 
Prins: ,,Dat is voorzien van blik
semafleiders die natuurlijk aan 
strenge veiligheidseisen vol
doen. Je kunt riet niet impreg
neren want dat spul glijdt er 
meteen weer af. We beschikken 
over een gebruiksvergunning 
waarin ook de brandveiligheid 
is gewaarborgd. Het spreekt 
voor zich dat we hierover met 
ouders van bewoners in gesprek 
gaan." 


