
Kazerneterrein - Ede

Bijzonder wooninitiatief voor senioren

Coöperatievorm
Het concept heeft de vorm van een coö-
peratieve vereniging. In een coöperatie 
zijn de leden samen de baas en hebben 
de leden het voor het zeggen. Maxi-
maal 30-35 mensen, zodat je elkaar ook 
kent. De financiering van het project 
berust bij de coöperatieve vereniging 
en mensen betalen maandelijks een 
bijdrage, geheel vergelijkbaar met een 
huursom. Natuurlijk afhankelijk van 
de grootte van de woning, dus alsof 
je bij een woningvereniging zit, maar 
dan ben je samen die vereniging. Wij 
hebben voor onze projecten de gehele 
financiering uitgewerkt. En dat levert 
ook huurprijzen op binnen de sociale 
sector. En uiteraard –indien nodig- met 
huurtoeslag.

Wilt u meer weten?
Maandag 29 september 2014 organiseren we twee bijeenkomsten (een van 16.00 
– 17.30 en een van 19.00 tot 20.30 uur), waarbij de architecten de mogelijkheden 
zullen laten zien. De bijeenkomsten worden georganiseerd bij SWO-Ede, Stati-
onsweg 114. Bij voldoende belangstelling kan daarna een initiatiefgroep worden 
gevormd. De initiatiefgroep kan, met onze ondersteuning, zelf de verantwoorde-
lijkheid nemen en het project verder ontwikkelen. De kennis en ervaring vanuit 
onze projecten kan daarbij gebruikt worden, maar de mensen in Ede bepalen alles 
zelf en sturen hun eigen project aan

Graag zien wij uw reactie tegemoet via secretariaat@deoudevossen.nl of via het 
telefoonnummer 06-40037084 van Han de Jong, secretaris van De Oude Vossen. 
Na aanmelding voor een van de twee bijeenkomsten ontvangt u van ons bericht.



•  wonen zien als een belangrijk onder-
deel van het gelukkiger oud worden, 
doordat je niet uitgerangeerd wordt, 
maar juist zo lang mogelijk actief blijft;

•  het prettig vinden dat inzet wordt 
beloond. Mensen die vrijwilligerswerk 
doen binnen het project, kunnen daar 
ook voor betaald worden;

•  liever actief blijven deelnemen, niet 
achterover willen leunen en samen 
met anderen hun eigen broek willen 
ophouden;

•  in een tijd, waarin alles wordt afge-
broken en alles minder wordt (huur-
toeslag, zorgtoeslag, sociale huur, 
pensioen) proberen om hun onafhan-
kelijkheid weer terug te pakken.

U kent ons niet, en dus willen we ons graag aan 
u voorstellen. De Oude Vossen is een organisatie 
van ouderen, die begonnen zijn om zelf het ini-
tiatief weer terug te pakken, niet langer achter-
over te leunen en niet afwachtend te handelen. 
We bundelen onze krachten op het gebied van 
wonen. Op dit moment druk bezig met de reali-
satie van 4 projecten en er staan inmiddels ruim 
600 mensen op onze wachtlijst voor een aantal 
projecten in Amsterdam. 

Wij hebben een eigen organisatie gemaakt met 
de naam “De Oude Vossen” en de website  
www.deoudevossen.nl laat zien, wat we aan het 
doen zijn. Naar dat voorbeeld zouden we ook in 
Ede actief willen zijn, waarbij de Edenaren zelf 
de keuzes in het project maken. Zij bepalen zelf 
hoe het eruit komt te zien. In Ede hebben we de 
samenwerking gezocht en gevonden met SWO, 
de Senioren Welzijn Organisatie. SWO-Ede helpt 
ons met het organiseren van een bijeenkomst, 
waarvoor we iedereen, die iets over dit plan zou 
willen weten, van harte uitnodigen.

De Oude Vossen Wat is het idee?

Het Kazerneterrein in Ede wordt 
aangepakt en daar ontstaan moge-
lijkheden om te gaan wonen in deze 
karakteristieke gebouwen. Een archi-
tectenteam is ermee bezig om de ge-
bouwen aantrekkelijk voor bewonen 
te maken en heeft ons gevraagd om 
contact te zoeken met oudere mensen 
in Ede, die 

•  samen met een groep van ongeveer 
30-35 ouderen wonen-met-zicht-op-
elkaar en met herstel van de betrok-
kenheid-op-elkaar;

•  een complete zelfstandige woning 
willen, maar belangstelling hebben 
voor gemeenschappelijke ruimtes, 
om elkaar te ontmoeten of samen 
activiteiten te organiseren;

•  nog actief willen zijn in werk en dat 
binnen de woonomgeving willen uit-
voeren. Werk voor een beperkt aantal 
uren per week;

•  regie over de eigen zorg willen 
hebben. In plaats van het verhuizen 
naar een verzorgingstehuis, zolang 
mogelijk thuis willen blijven wonen, 
met je eigen zorg geregeld. Goede 
zorg en nog goedkoper ook;

•  willen wonen met een verbinding 
met de buurt en met de mensen uit 
de buurt om het project heen;


