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Visie
Laat mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking
actief deelnemen in de samenleving. Dat is het doel dat steeds
meer ouders van gehandicapte kinderen zich stellen.
Het is ook de wens van deze jong volwassenen zelf, om zelf te
kunnen bepalen hoe ze hun leven inrichten.
In Nederland ontstaan in toenemende mate initiatieven om
mensen met een verstandelijke beperking te laten wonen en
werken op hun eigen niveau, te midden van ons allen, in plaats
van ze af te zonderen. Die integratie is ook de wens van de
ouders die het initiatief namen om het KIP-project te starten.

Ouderinitiatief
Al in 1998 zette een aantal ouders de eerste stap om te komen
tot een Kleinschalig Integraal Project, genaamd KIP.
Daartoe werd stichting KIP opgericht, die tot doel had om in
de wijk Leidschenveen een woonvoorziening en een
dagactiviteitencentrum voor mensen met een verstandelijke
beperking op te zetten, op het terrein waar ook een
kinderboerderij gerealiseerd zou worden.
Daarmee zou ook een invulling worden gegeven aan de wens
van ouders om een gelegenheid te creëren, waarbij de mensen
met een verstandelijke beperking op eigen niveau kunnen
deelnemen aan activiteiten die ten goede komen aan de wijk.
Samen wonen, werken en recreëren in de nieuwe wijk
Leidschenveen.

beperking zorg en dienstverlening biedt op meer dan 90
locaties in Zuid-Holland. Stichting Ipse biedt stichting KIP
ondersteuning en begeleiding bij het realiseren van haar
project.
Na jaren van overleg, allereerst met de gemeente
Leidschendam en later met de gemeente Den Haag, stichting
Wooninvest en stichting Ipse, werd in 2005 eindelijk een
concreet ontwerp gemaakt door Bureau Vensterarchitecten.
Bij alle voorbereidingen waren de ouders nauw betrokken.
Het resultaat van veelvuldig overleg was een ontwerp dat nog
mooier was dan men had durven dromen.
Er is gekozen voor een locatie met een gunstige ligging: op
loopafstand van station en winkelcentrum, midden tussen
woningen en in de nabijheid van scholen.

Ondersteuning
Om het project te realiseren heeft stichting KIP aansluiting
gezocht bij stichting Ipse, de gemeente Den Haag en stichting
Wooninvest. Stichting Ipse is een organisatie die aan meer dan
2300 mensen met een verstandelijke of meervoudige

De maquette van wonen en werken in de KIP bij de
toekomstige kinderboerderij in de wijk Leidschenveen.

Het project
Het project omvat de volgende componenten:
Op de locatie komt aan de ene zijde de stadsboerderij, onder
verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag.
Aan de andere zijde van het terrein komt een gecombineerd
gebouw, waarin aan de ene kant 13 woningen voor mensen
met een verstandelijke beperking en aan de andere kant een
ruimte voor dagactiviteiten, een restaurant en een winkeltje
voor bezoekers.
De woningen en het dagactiviteitencentrum zullen worden
gebouwd door de Stichting Wooninvest. De bouw voldoet aan
de normen van het College Bouw van het Ministerie van
VWS. Stichting Ipse, die de toekomstige bewoners zal gaan
begeleiden, heeft ook het beheer en begeleiding van het
dagactiviteitencentrum, de kleinschalige horecavoorziening en
het winkeltje.

Hier kunnen de mensen met een verstandelijke beperking op
een integrale wijze mee doen aan allerlei activiteiten, die bij
een kinderboerderij nodig zijn.

Ook deze jong volwassenen willen een volwaardige plek in de
samenleving.

De presentatie van de plannen

De aanstaande bewoners vieren al een beetje feest!

Op 2 februari 2006 werden de plannen voor de bouw van dit
unieke samenwerkingsproject gepresenteerd. Een maquette
van het gebouw werd door de toekomstige bewoners onthuld.
Stichting Wooninvest, stichting Ipse en stichting KIP tekenden
een intentieverklaring, waarin zij bevestigden zich samen in te
zetten voor de toekomstige bewoners en cliënten. Het is de
bedoeling met de bouw te starten in september 2006.
Volgens de prognose kan de oplevering dan plaatsvinden in de
zomer van 2007.

Financiën
De bouw van de woningen en het activiteitencentrum zal,
zoals eerder vermeld, door stichting Wooninvest worden
gerealiseerd. De bewoners en stichting Ipse huren hun woonen werkruimten van stichting Wooninvest.
Voor de inrichting van het dagactiviteitencentrum, de ruimte
voor de slaapwacht en de gezamenlijke ruimtes in de woning,
die van belang zijn voor de bewoners om samen te kunnen
eten, leven en recreëren, is veel geld nodig. De toekomstige
bewoners zijn nu al begonnen met een gemeenschappelijke
spaarregeling.

Omdat er extra voorzieningen nodig zijn om het centrum aan
te passen aan gebruikers met een verstandelijke of
meervoudige beperking, zoeken stichting KIP en stichting Ipse
fondsen om deze extra kosten te financieren. De bijgaande
begrotingen laten zien wat er nodig is.

Plannen maken bij de grote maquette Leidschenveen.
Mede met uw hulp gaat de realisatie van dit ouderinitiatief
lukken. Uw naam zal verbonden worden aan dit project en zal
op bijzondere wijze, blijvend in het gebouw worden vermeld.
Samen werken en samen wonen u doet toch ook mee?

Dit project kan niet zonder uw steun!

