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Nieuwsbrief WeerWolfhuizen, nummer 4 – januari 2023 

 

Voortgang verbouwing van het eerste WeerWolfhuis 

De verbouwing van het eerste WeerWolfhuis op de Laan van Wateringseveld in Den 

Haag bevindt zich in de afrondende fase. Inmiddels hebben de eerste acht huurders 

hun appartementen betrokken.   

  
Alle appartementen zijn voorzien van een videofoon en beschikken over een eigen berging met 

wasmachine en drogeraansluiting.  

Stichting WeerWolfhuizen vindt het belangrijk dat jongeren met niet-aangeboren hersenletsel een 

fijne en goede woonplek hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat een zo groot mogelijke zelfstandigheid 

en deelname aan de maatschappij de kwaliteit van leven bevordert. Zelfstandig wonen in je eigen 

huis en omgeving biedt mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Het verkleint ook de kans op 

complicaties en blijvende afhankelijkheid in het dagelijks doen en laten. 
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Alle appartementen zijn voorzien van infraroodverwarming en beschikken over een eigen keuken met 

inductiekookplaat, afzuigkap en aansluiting voor een vaatwasmachine.  

 

 
De badkamers van de appartementen zijn rolstoelvriendelijk en kunnen, indien nodig, voorzien worden 

van extra aanpassingen.  

 

Mogelijk heb je het al via onze sociale mediakanalen gelezen maar één van onze 

eerste huurders, Jordi Klaris, heeft zichzelf in een kort interview voorgesteld en 

verteld hierin ook wat het wonen in een WeerWolfhuis hem brengt.  

 

‘Mijn naam is Jordi Klaris en ik ben 23 jaar oud. Ik heb in 2021 een hersentumor 

gehad, waar ik succesvol voor ben behandeld. Na een periode van revalideren, eerst 

in Rijndam Revalidatie en daarna in het Daan Theeuwes Centrum, werd het tijd voor 
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de volgende stap, zelfstandig wonen. Via het Daan Theeuwes Centrum kwam ik in 

contact met de stichting Weerwolfhuizen. Ik heb sinds 8 november 2022 de sleutel 

overhandigd gekregen en nadat ik samen met mijn ouders mijn appartement had 

geschilderd en voorzien van een vloer, ben ik er begin december gaan wonen. 

Binnenkort zal ik, met begeleiding van Stichting Studeren & Werken op Maat, een 

mbo opleiding ICT gaan volgen.  

Het wonen in een appartement van de Weerwolfhuizen brengt mij dichter bij de 

maatschappij. Het is prettig dat ik in een gebouw woon, met mensen die in een 

soortgelijke situatie zitten als ik. We begrijpen elkaar sneller, waardoor ik 

makkelijker contact maak.’  

 

 

 

 

Op 25 november 2022 is er in de podcast ‘Hersenspinsels’ van Frans Regtien aandacht 

geweest voor de Stichting WeerWolfhuizen. Deze podcast is terug te luisteren via 

Spotify middels onderstaande link: 

 

https://open.spotify.com/episode/1vMIN4mZEo2Hkai2u9nvsC?si=c7KpYOxZThSkO

TeQeJdrRA  

 

Het Wateringse Veld loopfestijn 

Op zondag 11 juni 2023 vindt voor de twaalfde keer het Wateringse Veld loopfestijn 

plaats. Het is een gezellig hardloopevenement dat met de diversiteit aan afstanden 

voor iedereen iets te bieden heeft. Mensen die zelf niet kunnen of willen lopen worden 

natuurlijk gevraagd om de deelnemers langs het parcours te komen steunen! 

 

https://www.facebook.com/StuderenenWerkenopMaat?__cft__%5B0%5D=AZWdAUudKKLNy4xs5kRV1vBCmU4Y3dK4d_Qmrj8n74HsNXq3681pkPRNwZsTH8r0yM5Z9HdVa1fvUTkBoJ_2AHwi0dUcA4-8WmXYpiStUZhJROrQifFM_L4QiVTHD33Wh8w&__tn__=-%5DK-R
https://open.spotify.com/episode/1vMIN4mZEo2Hkai2u9nvsC?si=c7KpYOxZThSkOTeQeJdrRA
https://open.spotify.com/episode/1vMIN4mZEo2Hkai2u9nvsC?si=c7KpYOxZThSkOTeQeJdrRA
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Dit jaar kun je deelnemen aan de volgende afstanden: 

• 500 m, familieloop 

• 2,5 km, loop 

• 5 km, loop 

• 10 km, loop 

• 5 km, wandeltocht 

 

Het parcours biedt een mooie afwisseling tussen de nieuwbouwwijk Wateringse Veld 

en de schitterende omgeving. Het is een uitdagend en afwisselend parcours waarop 

onderweg veel te genieten valt! 

 

Tijdens deze editie wordt er geld opgehaald voor de Stichting WeerWolfhuizen! 

 

Beschikbaarheid appartementen 

Er zijn nog enkele appartementen op de Laan van Wateringseveld in Den Haag 

beschikbaar. 

 

Aanmelden  

Het is mogelijk om je zelf rechtstreeks aan te melden als belangstellende voor het 

wonen in het WeerWolfhuis via de website. Organisaties die revalidatie, ondersteuning 

en/of begeleiding bieden aan jongeren met niet-aangeboren hersenletsel hebben 

informatie gekregen over de WeerWolfhuizen en kunnen hen op de mogelijkheid 

attenderen om zich aan te melden.  Na ontvangst van de aanmelding legt onze 

wooncoach zo spoedig mogelijk telefonisch contact voor een eerste kennismaking en 

voor het maken van een afspraak voor een huisbezoek. In dat huisbezoek krijg je 

meer informatie over het wonen in het WeerWolfhuis en wordt besproken of dit iets 

voor jou is.  

 

Wooncoach 

Jasper Vedder is de wooncoach voor het WeerWolfhuis in Den Haag. Hij is de vaste 

contactpersoon, vanaf het moment van aanmelding. De (toekomstige) bewoners van 

het WeerWolfhuis kunnen hem om advies, ondersteuning en bemiddeling vragen. 
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Netwerkpartner ‘Hart voor Werk’ 

Onlangs hebben wij kennis gemaakt met ‘Hart voor Werk’. Hart voor Werk gelooft in 

de kracht van elk individu. Ieder mens kan binnen zijn/haar eigen mogelijkheden het 

leven leiden dat hij/zij wil, eigen regie staat voorop.  

Hart voor Werk biedt ondersteuning aan mensen met niet aangeboren hersenletsel 

(NAH) of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze groep mensen krijgen 

de mogelijkheid om hun plaats in de maatschappij (terug) te vinden.  

Ook biedt Hart voor Werk maatwerk opleidingen, trainingen en cursussen voor 

jongeren tussen de 18 en 27 jaar met een (grote) afstand naar onderwijs, werk en/of 

een combinatie hiervan.  

Speciaal voor deze doelgroep hebben we ‘Programma De Talent Booster’ ontwikkeld. 

Centraal hierin staat het verstevigen van de 8 leefgebieden (Sociaal,Psychisch 

gezondheid, lichamelijke gezondheid, Activiteiten, Sociale relaties, Wonen, Financiën 

& Werken) waarbij ingezet wordt op het vergroten van de competenties en het 

verbreden van perspectief. Hierbij werken we nauw samen diverse partijen zoals 

gemeenten, ROC’s en maatschappelijk betrokken instanties en ondernemingen.  

Samenwerking Stichting Studeren en Werken op maat (SWOM)                     

Recentelijk is de Stichting Weerwolfhuizen een samenwerking aangegaan met 

Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM). SWOM is een gespecialiseerde 

partij in coaching en begeleiding van jongeren met een psychische en/of 

lichamelijke beperking naar werk. SWOM begeleidt hen op intensieve wijze 

naar een passende baan, traineeship of stage, op hun niveau. SWOM gelooft in 

begeleiding in een bredere context dan werk alleen, en coacht zowel de 

werkgever, de jongere, maar geeft ook ondersteuning aan de omgeving, zoals 

familie en andere betrokken organisaties.  

Door als stichtingen de handen ineen te slaan hopen wij onze doelgroepen verder te 

kunnen helpen in drie zeer belangrijke aspecten van het zelfstandig leven en het deel 

uitmaken van de maatschappij. 

 

Wonen op maat   Werken op maat  Leren op maat 
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Website 

Op onze website (www.weerwolfhuizen.nl) en sociale media worden regelmatig 

nieuwe berichten geplaatst met nieuwe informatie en updates. 

 

Sociale mediakanalen  

Wisten jullie al dat de Stichting WeerWolfhuizen inmiddels ook via verschillende 

sociale mediakanalen te vinden is? 

            

• Facebook (https://www.facebook.com/Weerwolfhuizen) 

• Linkedin (https://www.linkedin.com/company/stichting-weerwolfhuizen/) 

• Instagram (https://www.instagram.com/weerwolfhuizen) 

 

Volgende nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief ontvang je in ieder geval ieder kwartaal of vaker als er nieuwe 

ontwikkelingen te melden zijn. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt 

je je afmelden door een email te sturen naar het volgende emailadres: 

info@weerwolfhuizen.nl  

http://www.weerwolfhuizen.nl/
https://www.facebook.com/Weerwolfhuizen
https://www.linkedin.com/company/stichting-weerwolfhuizen/
https://www.instagram.com/weerwolfhuizen
mailto:info@weerwolfhuizen.nl

