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‘Dé oplossing in krimpgebied’

PAULINE VAN KEMPEN

Schoolkinderen en verpleeghuisbewoners worden in Win-
sum onder één dak gehuisvest. Het is dé oplossing in een
krimpgebied, gelooft zorgbestuurder Jannie Nijlunsing.

ONDERDENDAM De bestuurders zijn
het eens: ze gaan voor het nieuwe
gecombineerde zorg- en onderwijs-
centrum in Winsum. Nadat zorgin-
stelling De Hoven, schoolbesturen
Lauwers & Eems en VCPO en de ge-
meente Winsum in maart hun plan
presenteerden, heeft een haalbaar-
heidsonderzoek plaatsgevonden.
Daaruit blijkt dat er voldoende
draagvlak is, zo meldden zij deze
week.

Nu is het zaak de financiering
rond te krijgen en de deels scepti-
sche gemeenteraad te overtuigen.
Uiterlijk in 2019 moet de nieuw-
bouw, naast verpleeghuis De Twaalf
Hoven, er staan.

Directeur/bestuurder Jannie Nij-
lunsing van Stichting De Hoven, die
van Delfzijl tot Baflo ouderen- en
verpleeghuiszorg biedt, is een van
de drijvende krachten. Het is het
concept voor de toekomst in een
krimpgebied, gelooft zij. ,,Wij heb-
ben elkaar nodig.’’

Het verpleeghuis in Winsum was
toe aan nieuwbouw, de gemeente
en de schoolbesturen wilden een
brede school. Waarom die twee niet
combineren, zodat er een centrum
voor jong en oud ontstaat dat voor
heel Winsum een meerwaarde

heeft, was de gedachte.
,,We delen de kantoren en het res-

taurant, maar we denken ook na
over gezamenlijke activiteiten. Ou-
deren en kinderen, dat is per defini-
tie een succes. Maar ook de ouders
van de kinderen, de kinderen van de
ouderen die bij ons wonen, de vrij-
willigers. Wij moeten het hier in dit
krimpgebied met elkaar doen, en
daarvoor is het belangrijk dat we el-
kaar ontmoeten.’’

Voor Nijlunsing is het duidelijk:
alle voorzieningen in stand houden
in een regio die vergrijst, ontgroent
en ontvolkt, is een onmogelijke op-

gave. ,,Wij moeten heel erg ons best
doen om voorzieningen te koppe-
len’’, meent zij. ,,Alleen zo kunnen
we die in een aantal grote dorpen in
stand houden.’’

Bestuurders moeten daarbij soms
over hun schaduw heen stappen,
stelt zij. ,,Het gaat niet meer over De
Hoven, het gaat over dit gebied. Dat
betekent dat wij dus niet dezelfde
dingen doen als de Zonnehuisgroep
Noord, die een prachtig nieuw ge-
bouw in Zuidhorn heeft neergezet.
Maar dat we elkaar wat gunnen en
dat we samenwerken waar dat kan.
Anders zijn we straks alles kwijt.’’
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