Huisregels

Welkom op onze Buitenplaats
Buitenplaats de Poel hanteert het werk en belevingsconcept van Habitat Lekker Leven zoals
hieronder is weergegeven.
Habitat Lekker Leven is een concept dat kwetsbare mensen volop laat meedoen in de
maatschappij, waardoor zij zich gezonder en gelukkiger voelen en minder steun van de
overheid nodig hebben. Zij doen dit door het versterken van de zelfredzaamheid van mensen,
het activeren en versterken van sociale netwerken, het smeden van lokale communities en het
ontwikkelen van ‘habitats’; inspirerende leef-, werk- en woonomgevingen.

Visie van Habitat
Deelnemen aan de maatschappij is goed voor iedereen, maar vooral voor maatschappelijk
kwetsbare mensen. Door net als iedereen te werken, te leren, te wonen en te ontspannen voelt
men zich gezonder en gelukkiger en men maakt minder gebruik van kostbare overheidsvoorzieningen zoals gezondheidszorg, speciale leerwerkvoorzieningen, specialistische zorg en
uitkeringen.
Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: door kwetsbare burgers meer te laten deelnemen
aan de maatschappij worden mensen gelukkiger en nemen de zorgkosten van overheid en
gemeenten als vanzelf af.

Ons motto is: ‘kwetsbaarheid is kracht’
Met respect en liefde voor mens, dier en natuur stellen wij onze leef-, woon- en werkomgeving
open voor iedereen die vanuit deze intentie ons wil ontmoeten en onze buitenplaats wil
betreden.
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Huisregels
Buitenplaats de Poel is een maatschappelijk verantwoorde onderneming en wij voelen ons
verantwoordelijk voor het realiseren van:
-

-

Meer kwaliteit van leven (‘Q of Life’) voor maatschappelijk kwetsbare mensen door
‘meedoen’ in de samenleving;
Het versterken van sociale cohesie door creëren in de lokale context met inspirerende
leer-, werk- en ontwikkelomgevingen;
Het creëren van eigenaarschap, geloof en perspectief naar de toekomst voor kwetsbare
ouderen, jongvolwassenen en jongeren door hen succesvol te laten participeren in werk en
maatschappij;
De verantwoorde investering door gebruik van eigen kracht van cliënten, zijn netwerk en
lokale partners.

Wij hopen dat iedereen die onze buitenplaats bezoekt voor werk, ondersteuning of om even op
adem te komen onze kernwaarde van liefde en respect voor mens dier en natuur zal
respecteren.
Familie van de Schepop
Marja van de Schepop - Biesterbos
Sjon van de Schepop
Anja van de Schepop - Biesterbos
Theo van de Schepop
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