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Zoelenkerkstraat: wie deze straat op de plattegrond van Amsterdam
denkt te kunnen vinden komt bedrogen uit! Vijftien jaar geleden
bestond de straat nog wel. Nu staat op dezelfde plek in Osdorp een
complex met de naam `Zoelenkerkstraat'. In dit complex wonen
mensen met en zonder beperking. Sommige bewoners maken
gebruik van aanwezige domoticavoorzieningen. Zo ook huurder
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Veronica Verhulst
HOE BENT U HIER TERECHTGEKOMEN?

Mijn vorige woning was in de buurt van het Hugo de
Grootplein. Het was een tijdelijke woning en ik woonde er
alleen. Ik heb MS en daar was op een gegeven moment niet
genoeg zorg meer mogelijk. Ik moest verhuizen naar een
plek, waar meer zorg mogelijk was. Ik kon ook naar Zuidoost verhuizen, maar ik koos voor deze woning in Osdorp.
Ik woon hier nu zeven en een half jaar met een huurcontract
voor onbepaalde tijd.

ning, ook omdat alles heel ergonomisch ingericht is. Ik k
vanuit mijn rolstoel alles in huis bedienen, zoals de deurt
gordijnen, radio, televisie en de telefoon. Zeven en een h;
jaar geleden kon ik met mijn elleboog de lift in het comF
nog bedienen. Dat lukt nu niet meer, maar met behulp v
de computer die op mijn rolstoel is gemonteerd, kan ik d
lift toch zelf bedienen. Ik ben ook heel tevreden met de
24 uurszorg.
WAAR BENT U MINDER BLIJ MEE?

BENT U TEVREDEN MET UW WONING EN VINDT U
DEZE GROOT GENOEG?

Dit is een driekamerwoning met een grote huiskamer, een
open keuken en twee slaapkamers. Een van de slaapkamers
wordt gebruikt als wasmachinekamer. Mijn ouders zijn nu
over uit Suriname en logeren bij mij. Ik ben blij dat de grote
ruimte daarvoor geschikt is. Ik ben tevreden met mijn wo-

Hoe zal ik dat netjes zeggen? Ik zit in een situatie van `tal
ir or leave ir' of zoals Johan Cruijff zou zeggen: "Elk nade
heb zijn voordeel." De verpleging kan hier 24 uur per dab
met een loper naar binnen en daarmee voel je je wel bepe
in je privacy. Je hebt ook geen keuze in de verpleging. Dt
ene persoon ligt je nu eenmaal beter dan de andere. Maa
heb deze zorg nodig.

