
Wonen met een zorgbehoevende partner in Bosch’ wooncomplex  

Badeloch, een nieuw thuis voor jaren   
 
Blijven wonen bij degene van wie je houdt. Dat is wat heel veel mensen willen, zelfs  als dat 
moeilijker wordt, omdat één van beiden zorg nodig heeft. Dan komt er veel terecht op de 
schouders van de ander, die plots ‘mantelzorger’ wordt. Dat kan soms zwaar zijn. In Badeloch 
kunnen partners langer samen blijven wonen. Badeloch is een nieuw thuis, waar de 
zorgbehoevende partner de zorg krijgt die nodig is en waar de mantelzorger wordt ontlast.  
 
BrabantWonen bouwt appartementengebouw Badeloch in de Bossche wijk de Kruiskamp, aan de 
Eindhovenlaan. Dat doet ze samen met BrabantZorg en Welzijn Divers. Badeloch krijgt 45 
appartementen en drie kangoeroewoningen en is begin 2017 klaar.  
 
‘Echtparen, zussen, ouder-en-kind’ 
“Het is een gewoon appartementencomplex”, legt Mirjam Lamme van BrabantWonen uit, “maar dan 
eentje met voorzieningen, waarbij samenwonende partners langer bij elkaar kunnen wonen, ook al 
heeft één van hen steeds meer zorg nodig.” De gevraagde zorg kan te maken hebben met  
regieverlies (zoals dementie), geheugen- of andere problemen. Om die het hoofd te bieden, zijn de 
appartementen niet alleen rolstoelvriendelijk en levensloopbestendig, maar krijgt Badeloch ook een 
grote ontmoetingsruimte, bedoeld voor bewoners én de buurt. Daarnaast is professionele zorg altijd 
dichtbij: het thuiszorgteam van BrabantZorg zal kantoor houden in Badeloch.  
 
Alle vormen van samenwonen zijn in Badeloch denkbaar: echtparen, zussen, broers, dochter met 
vader, zoon met moeder enzovoorts. Mirjam: “Vooral voor mensen met een vorm van regieverlies, 
die nog niet toe zijn aan 24-uurszorg, is dit een uitkomst. Koppels kunnen hier zelfstandig wonen met 
net zoveel privacy als ze gewend zijn en met de nodige zorg bij de hand.” 
 
‘Even op adem komen’ 
BrabantZorg is als zorgverlener nauw betrokken bij de realisatie van Badeloch. Wil van de Laar, 
locatiemanager bij BrabantZorg: “Onze voornaamste taak is zorg verlenen bij  mensen thuis. Bij 
Badeloch kunnen we onze zorgdiensten, afhankelijk van de indicatie, nog breder inzetten omdat daar 
een ontmoetingsruimte is. Ook dáár kunnen we professionele zorgondersteuning bieden.” Volgens 
Van de Laar is dat een prettig idee voor mantelzorgers, die soms even op adem moeten komen. 
“Willen ze even de stad in, een boodschap doen of bij iemand op de koffie, dan kunnen ze hun 
partner met een gerust hart in de ontmoetingsruimte laten deelnemen aan activiteiten.” 
 
Uit een vergelijkbaar project in Boekel blijkt dat zulke momenten belangrijk zijn. Wil: “Het geeft weer 
even lucht, het haalt een beetje ‘last’ van de schouders af. Daar komt bij, dat zo’n ontmoetingsruimte 
het onderlinge contact bevordert met mensen die in eenzelfde situatie zitten. Daaraan blijkt veel 
behoefte te zijn onder mantelzorgers. Al die beetjes samen zorgen ervoor dat mantelzorgende 
partners het lang kunnen volhouden.” 
  
Middenin de wijk  
Badeloch krijgt tevens een wijkfunctie, zodat het er ook levendig is. “Belangrijk, omdat we hier te 
maken hebben met vaak nog vitale bewoners”, vertelt Akkie de Rouw van Welzijn Divers. “Ze komen 
uit de Kruiskamp of de wijken eromheen. De ontmoetingsruimte is ideaal om mensen via 
laagdrempelige buurtactiviteiten met elkaar te verbinden. Door samen te koken bijvoorbeeld. Of 
koffie te drinken. Niets moet, maar het is prettig dat het – met de hulp van vrijwilligers – kan. Zo 
stimuleren we ‘ontmoeting’ en ‘verbinding’ en zorgen we voor de broodnodige ontspanning voor 
iedereen die er komt.” 
 



Kangoeroe-appartementen 
In Badeloch komen ook drie kangoeroe-appartementen: twee appartementen, elk met een eigen 
voordeur, maar van binnen met elkaar verbonden door een trap en/of tussendeur. Ideaal voor 
ouders met een hulpbehoevend, meerderjarig kind of voor kinderen die voor hun ouders willen 
zorgen. Zo kan ieder zijn eigen leven leiden, met de familie altijd in de buurt.  
 
Wie was Badeloch? 
Badeloch is het vrouwelijke personage uit Joost van den Vondels’s toneelstuk Gijsbrecht van Aemstel 
(1639). Badeloch staat symbool voor de liefde tussen twee mensen. En dat is precies waar het bij het 
appartementengebouw van BrabantWonen om draait. 
 
Meer informatie? Kijk op www.brabantwonen.nl/badeloch of neem contact op met BrabantWonen, 
telefoonnummer 073 – 681 45 00. 

http://www.brabantwonen.nl/badeloch

