Mariaheide verbindt, zorg voor elkaar

Inzending Brood en Spelen

Oud worden in Mariaheide?
Situaties die herkenbaar zijn voor elk klein dorp in Brabant, ook in
Mariaheide. Een jong dorp gebouwd door en voor de gemeenschap
met een beetje hulp van meneer pastoor. Trots op wat we zijn en wat
we voor elkaar hebben gekregen. Nu, een dikke 100 jaar later is er
geen pastoor meer en zijn die paar boerengezinnen uitgegroeid tot een
heuse kern. Een kleine kern met een groot buitengebied.
Mariaheide heeft een eigen karakteristiek landschap waar mensen zich
verbonden mee voelen, waar ze zich thuis voelen. Mensen willen er oud
worden. De overheid stimuleert dit o.a. door mantelzorg vergunningsvrij te maken. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen heeft
een plekje, geld, mobiliteit of familie om in Mariaheide oud te worden.
1+1=3
De grondeigenaar heeft een voormalig agrarisch bedrijf aan Bolstweg 4.
Met stallen tot aan de kern, maar varkens worden er allang niet meer
gehouden. Ook ligt er nog een stuk grond in een rare hoek. Wat kan je
nou met zo’n locatie? Vader en moeder van de grondeigenaar wonen
er nog en zouden diep ongelukkig worden wanneer zij naar een plek
buiten Mariaheide moeten verhuizen. Verkopen is lastig en wat moeten
ze dan terugkopen en waar? Reden voor de familie om met hun kinderen eens goed na te denken over ‘Wat als’? Hoe zit de toekomst er uit?
Wat kunnen we? Wat willen we? Geen eenvoudig maar wel een mooi
proces.
Door het combineren van de locatie en het vastgoed met de vraag en
behoefte van het dorp, is een idee ontstaan dat steeds meer is gaan
leven. Een idee waar steeds meer mensen bij betrokken raken en steeds
meer mensen enthousiast van worden. Vanuit verschillende invalshoeken (zorg, ouderen, bassischool, ondernemerschap, educatie, identiteit
en cultuurhistorie) zijn behoeftes en vragen verzameld en is gekeken of
de locatie van de grondeigenaar een oplossing kan bieden.
Mantelzorg, maar dan andersom.
Niet wonen in een schuurtje bij zoon of dochter, maar samen met vrienden en kennissen onbezorgd oud worden. Kleinschalig, maar wel met
het gevoel van buiten. Het boerenerf als inspiratie met het collectief als
kracht. Hierdoor wordt zorg en hulp professioneel en betaalbaar, worden faciliteiten bereikbaar en kunnen verschillende instanties of functies leiden tot noodzakelijke kruisbestuiving.
Een moestuin en boomgaard waar kinderen van de basisschool mee aan
de slag kunnen. Waar een ondernemer met zijn cliënten dagbesteding
kan uitvoeren door het onderhoud en beheer van het boerenerf voor
zijn rekening te nemen. Een plek waar workshops kunnen plaatsvinden
en kennis uitgewisseld kan worden. Waar de keuken in het klooster kan
voorzien in maaltijden met producten uit de moestuin. Mensen komen er graag achterom gewandeld, omdat het “goed toeven” is op het
boerenerf.
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