
‘Wij hebben een droom 
dat op een dag jonge mensen 
met een autisme spectrum stoornis 
in de regio Eindhoven 
zelfstandig kunnen wonen 
onder professionele begeleiding. 
Wonen op een manier 
die zij nodig hebben,  
voorzien van een zorg die 
invulling geeft aan de individuele 
behoefte van de bewoners.’

Particulier wooninitiatief in Eindhoven
voor jong volwassenen met een 
autisme spectrum stoornis en een 
normale begaafdheid.

Bestuur
Corné Simons (voorzitter)
Marguerite Schiffmacher (secretaris)
Anton van Gerwen (penningmeester)
Marion van Gerwen (lid)
Patrick Wiercx (lid)

Stichting ‘De Bastide’
Jo Soeslaan 7
5626 HC Eindhoven
e-mail: voorzitter@debastide.nl
Website: www.debastide.nl

Oprichting Stichting ‘De Bastide’ mei 2008.
Start wooninitiatief oktober 2007.

Bank
ABN Bank Eindhoven
t.n.v. Stichting ‘De Bastide’
Rekeningnummer: 48.48.11.258
KvK nummer: 17226489

de bastide



Ontwikkelingen
Kijkend naar de ontwikkeling die de voor-
zieningen van ouderen en gehandicapten 
de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, 
is er voor jonge mensen met een Autisme 
Spectrum Stoornis (ASS) binnen Eindho-
ven nog een wereld te winnen. 
Zeker waar het gaat om veilig wonen, waar 
deze jonge mensen zichzelf kunnen zijn 
en waar zorg op maat voorhanden is. 
De zorg wordt steeds beter en professione-
ler, alleen de huisvesting blijft in Eindho-
ven sterk achter bij de behoefte. 

Eindhoven is een mooie stad om te wo-
nen, het woonaanbod voor jonge mensen 
met ASS staat echter nog in de kinder-
schoenen. Steeds vaker zie je dat ouders 
van mensen met ASS de handen ineen 
slaan om een initiatief te starten met als 
doel een passende woonruimte te realiseren. 
Wonen is ook voor deze mensen van 
enorm belang in combinatie met bege-
leiding en zorg. Tevens geeft het ouders 
voldoening en rust als ze weten dat de 
huisvesting goed geregeld is.

Doel en doelgroep
Het doel van ‘De Bastide’ is het oprichten 
en in stand houden van zelfstandige woning- 
voorzieningen en het organiseren van 
professionele, individuele begeleiding op 
maat ten behoeve van adolescenten en 
jongvolwassenen met in beginsel een au-
tisme spectrum stoornis en in beginsel een 
normale begaafdheid.

Wonen
Samen met woningcorporaties en andere 
instituten zorgt de stichting ervoor dat de 
woonruimtes voor de doelgroep beschik-
baar komen. Elk individu dat als deelne-
mer staat ingeschreven bij de stichting kan 
de woonruimte huren. 

Zorg
De zorg die ‘De Bastide’ aanbiedt zal vol-
ledig gefinancierd worden met PGB-gelden 
van de individuele deelnemers. Om een 
juiste 
inschatting te maken van de benodigde 
individuele zorg wordt gebruik gemaakt 
van de Taksatieschaal. 
De zorg wordt aangeboden door middel 
van een professionele zorgaanbieder.

Sponsoring
De stichting heeft geen vermogen of eigen 
inkomsten. Zij is afhankelijk van de bijdra-
gen uit giften. 

Interesse
Wanneer u meer wilt weten over de stich-
ting ‘De Bastide’, neem dan gerust contact 
op via het e-mail adres van de voorzitter.


