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wonen MoeT Zo!

‘een eigen voordeur wil iedereen. Mensen met een 

psychotische aandoening dan toch ook?’ in de rubriek 

‘wonen moet zo!’ belicht Yn elke keer een initiatief op 

het gebied van wonen.

lees meer op ‘Ypsilon expertisecentrum wonen’, waar 

Ypsilon informatie verzamelt en familieleden ondersteunt. 

www.ypsilon.org/wonen

De KRAAipAn oAse - AMsTeRDAM

wonen als iedere 
Amsterdammer

Bijna zeven jaar later is de Kraaipan Oase 
in Amsterdam Oost een feit. De eerste 
bewoner kreeg in 2008 de sleutel, daar-
na kwamen er geleidelijk een twintigtal 
woningen bij, in of nabij de Kraaipan-
straat. In 2013 werden de tien woningen 
en de gemeenschappelijke ruimte in het 
voormalige schoolgebouw opgeleverd. 

Netwerk
De werkgroep ‘wonen’ van Ypsilon Am-
sterdam wilde niet zomaar woonruimte 
voor onze naasten, maar een plek waar 
zij zich goed voelen. Zij moesten wonen 
als iedere Amsterdammer, met winkels 
en openbaar vervoer in de buurt en met 
een gemeenschappelijke ruimte.  Met de 
mogelijkheid om een sociaal netwerk te 
onderhouden.

Kuijper: ‘We schreven in 2005 de Amster-
damse woningcorporaties aan met het 
verzoek ons te helpen aan woonruimte 
voor mensen met een verhoogde psychi-
sche kwetsbaarheid. We wilden wonin-
gen van een goede kwaliteit, zodat zij er 
hun hele verdere leven in kunnen wonen. 
In een rustige buurt met een eigen voor-
deur aan de straat. We spraken met de 
corporaties af dat zij minimaal dertig 
woningen en een gemeenschappelijke 
ruimte leveren. 

De woningen zijn precies zoals we heb-
ben afgesproken, de bewoners wonen 
zelfstandig met hulp voor zover nodig en 
geïndiceerd. Het is nu aan de bewoners 
zelf, hun familie en vrienden, om de ge-
meenschappelijke ruimte, inmiddels 

door de bewoners tot sociëteit gedoopt, 
optimaal te benutten en in het gebruik 
structuur aan te brengen. Dankzij de vele 
giften is de inrichting gerealiseerd, voor 
een optimaal gebruik blijft financiële 
steun van belang.’

Maatwerk
Tijdens de opening op 7 februari feliciteert 
Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter Amster-
dam met deze mooie woonvorm. Hij noemt 
het een ‘paradijs in Amsterdam Oost’. 
Stavenuiter roemt de vastberadeheid van 
de ouders, noemt de uren die mensen van 
Ypsilon staken in het praten met de ge-
meente en de deelraden, in het maken 
van afspraken over de zorg. 

‘Ik sprak vandaag met Niko Kuijper, een bevlogen Ypsilonman in Amsterdam, die 
naar goed Ypsilonvoorbeeld, zelf een woonproject aan het opzetten is, samen met een 
woningcorporatie. In navolging van het fameuze Acomplex en De Zeeuwse Gronden. 
Allemaal prachtige, gedreven woonprojecten door en met Ypsilonleden. Zelf bedacht 
en uitgevoerd. Daar werd ik warm van!’, tipt Jules Tielens in YN van april 2007.

lees verder →



→ vervolg

interieur van een woning in de De Kraaipan oase

‘De woningen zijn met liefde en aandacht 
opgezet, het is geen eenheidsworst maar 
maatwerk.’ Een bewoner begeleidt een 
groep toehoorders via het in oorspronke-
lijke staat gebleven trappenhuis naar zijn 

woning in het schoolgebouw. De wonin-
gen zijn ruim, met ongeveer 60 vierkante 
meter hebben zij dezelfde oppervlakte als 
de voormalige klaslokalen.

Een buurvrouw in de Kraaipanstraat ver-
telt hoe zij de bestemming van de school 
heeft zien veranderen: ‘Ik woon lang in 
deze mooie buurt. Het is lekker rustig en 
iedereen kent elkaar’. 
Aan de buitenkant zie je het niet maar de 
binnenkant van de school heeft een ware 
metamorfose ondergaan. Opnieuw een 
Ypsilon woonproject om trots op te zijn.
Rita loholter

Meer weten over de stichting Kraaipan Oase? 
Neem contact op met Niko Kuijper: (020) 694 90 10, 
of met Ypsilon Amsterdam: (020) 470 04 74.

De stichting Vrienden van Ypsilon hielp mee met 
de inrichting.

www.ypsilon.org
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