Een droom wordt werkelijkheid
Op de website van de stichting Aut-Hôes (www.aut-hoes.nl) zie je Rick Ursem vol trots staan.
Rick had een droom; een huis waar mensen met een Autisme Spectrum Stoornis samen konden
wonen en leven. Rick was initiatiefnemer van het woonproject Aut-Hôes in De Toerist in
Roermond en in 2009 kwam zijn droom uit. Het woonproject was een feit.
Rick verdiepte zich voortdurend in alle aspecten van zijn beperking, zocht collega autisten op,
wisselde ervaringen uit en sloot zich aan bij belangenorganisaties. Naarmate hij ouder werd en
zijn twee jongere broers het ouderlijk huis verlaten, trouwen en kinderen krijgen, gaat Rick zich
helemaal inzetten om een praktisch en vurig gewenst doel te verwezenlijken: het scheppen van
zodanige omstandigheden dat autisten kunnen komen tot het leiden van een zelfstandig leven in
een gemeenschappelijke omgeving, maar ieder onder een eigen dak van privacy, maar met
professionele begeleiding op afstand. In 2007 stapte Rick naar de directeur van
Woningbouwvereniging Wonen Roer en Maas in Roermond waar hij zijn plannen voor een
woonproject voor mensen met autisme vol vuur ontvouwd. De directeur heeft er wel oren naar
en zegt zijn medewerking toe.
Rick gaat verder met plannen, schrijft nota’s, opent met zijn enthousiasme deuren, houdt
lezingen, zit live in programma’s op de provinciale radio- en televisiezender om zijn project te
promoten, maar ziet op een gegeven moment dat er hulp van buiten nodig is. Want het overleg
met onder andere begeleiders van de zorginstelling, de gemeentelijke en provinciale overheid,
de woningvereniging, sponsoren, de pers en de bank is geen eenvoudige klus, zodat de
stichting Aut-Hôes wordt opgericht.
Het vele overleg resulteert uiteindelijk in de toezegging van woningcorporatie Wonen Limburg
om tien appartementen plus een gemeenschappelijke ruimte beschikbaar te stellen in
wooncomplex ‘De Toerist’ in Roermond. Na de start van de bouw in september 2010 worden de
appartementen in januari 2012 opgeleverd en nemen de eerste bewoners hun intrek.
Op 19 april is de officiële opening in het voormalig CK-theater want de stichting en bewoners
willen de start van dit woonproject niet ongemerkt voorbij gaan, niet in het minst ten opzichte van
subsidiënten en sponsoren als ook ouders, familie, betrokken instanties en personen die aan dit
unieke project een bijdrage hebben geleverd. Uniek, omdat dit het eerste initiatief in Nederland
is, dat vanaf de allereerste start door autistische (jong)volwassenen zelf is opgezet. De
openingshappening is zeer geslaagd en Rick glorieert die middag want zijn droomproject is
werkelijkheid geworden. Ondertussen maakte hij alweer nieuwe plannen om ook in andere
Limburgse steden woonprojecten voor jongvolwassenen van de grond te krijgen en zet hij zich
ook educatief in om autisme onder de aandacht te brengen en een gezicht te geven.
In dit filmpje uit 2012 vertelt Rick zijn verhaal
http://www.wonenlimburg.nl/wij_doen/Bijzondere_doelgroepen/Zelfstandig_wonen_maar_met_el
kaar

