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Samen zingen, breakdansen, schilderen, toneelspelen, schaken, ta-
feltennissen, muziek maken en nog veel meer. Het Papageno Huis is 
ontwikkeld in nauwe samenwerking van met name specialisten van 
’s Heeren Loo, die ook verantwoordelijk zijn voor de zorg en begelei-
ding in het Huis.

Op kamers in het Papageno Huis 
Jonge mensen van circa 18 jaar en ouder met autisme en aanverwan-
te beperkingen en een zogenaamde zzp-indicatie vanaf 3 (oud) of 
4 komen voor kamerbewoning in het Papageno Huis in aanmerking. 
Deze jongvolwassenen komen er ‘op kamers wonen’ met de bedoe-
ling na verloop van tijd op zichzelf te gaan wonen. De kamers, of 
beter gezegd, de appartementen zijn circa 30 m² en voorzien van 
een kitchenette met koelkast, magnetron en keramische kookplaat 
en een badkamer met douche en toilet. De kamerbewoners kunnen 
gebruik maken van de gemeenschappelijke woon- eetkamer op de 
begane grond waar ze samen kunnen koken, eten en televisie kijken. 

Dagbesteding en werkervaring
Niet alleen de kamerbewoners van het Papageno Huis kunnen deel-
nemen aan de dagbesteding- en werkervaring programma’s - een 
soort workshops - maar alle jonge mensen met autisme die daarin 
geïnteresseerd zijn. De werkervaring speelt zich in het Huis af, maar 
er zijn ook mogelijkheden daarbuiten. In het Papageno Huis is een 
‘petit restaurant’ met een goed ingerichte horecakeuken. ’s Heeren 
Loo heeft samen met Koninklijke Horeca Nederland een horecacur-
sus ontwikkeld voor jonge mensen met autisme. Deelnemers leren 
er het horecavak en kunnen een diploma halen waarmee ze bijvoor-
beeld in een restaurant of kantine kunnen werken. 

Actief in contact met de buitenwereld 
Omdat het Papageno Huis er toe wil bijdragen dat kinderen en jonge 
mensen met autisme een waardevolle plaats in de maatschappij 
kunnen verwerven wordt er veel aandacht besteed aan integratie 
en inclusie. Samen bezig zijn ongeacht beperkingen. Daarom is er 
op de parterre het ‘petit restaurant’ waar iedereen van harte wel-
kom is voor een lekker kopje koffi e of thee, de lekkerste appeltaart 
van ‘t Gooi, een gezonde lunch of om een picknickmand af te halen 
en de hei op te gaan. Ook is er een multifunctioneel ‘theatertje’, 
waar met grote regelmaat  allerlei voorstellingen en uitvoeringen 
op gebied van muziek, toneel fi lm, ballet en cabaret gegeven wor-
den. Van de wekelijkse disco op zaterdagavond tot het koffi econcert 
met klassieke muziek op de zondagochtend. Van de voorleesavond 
op dinsdag tot de fi lmvoorstelling op woensdag om maar een paar 
voorbeelden te geven. Bij deze voorstellingen en uitvoeringen zul-
len met name jonge talentvolle kunstenaars worden uitgenodigd en 
natuurlijk jonge mensen met autisme. Die laatste groep zal ook be-
trokken worden bij de organisatie van de evenementen.

In het ruime souterrain is van alles te doen op het gebied van kunst 
en cultuur, sport en spel. Zes geluidsdichte ateliers waar je niet alleen 

Het is bijna zo ver: in april opent het Papageno Huis in Laren haar deuren. En daarmee komt een wens van 

Aaltje en Jaap van Zweden in vervulling. Een wens om voor kinderen en jonge mensen met autisme een veilige 

plek te realiseren waar ze leren zelfstandig te wonen en mee kunnen doen aan dagbesteding- en werkervaring 

programma’s. Een huis bovendien waar jonge mensen met én zonder autisme zich samen kunnen inspannen 

en ontspannen op het gebied van kunst en cultuur, sport en spel.

Wonen, werken,
kunst en cultuur

in het  Papageno Huis
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Mijn naam is Kim, ik ben 
geboren in 1991 en ik 
handwerk graag. Ik heb 
2 fretten en ik schrijf graag 
fi losofi sch over het leven.

Ik en mijn
autismeautisme

DOOR: KIM VAN DER ENDE

Autisme is niet te genezen, maar onbegrip gelukkig wel. Een 
slogan waar ik het helemaal mee eens ben. Mijn diagnose werd 
zeer vroeg gesteld, maar het had nog eerder kunnen zijn als ze 
mijn gedrag niet hadden verweten aan mijn ouders. Mijn ouders 
waren overbezorgd volgens instanties, of niet streng genoeg vol-
gens de maatschappij. ‘’Geef uw dochter maar aan mij mee, ik 
krijg het in 1 dag wel eruit.‘’ Die persoon zou dat wel heel snel af-
geleerd hebben als ik daar gelogeerd had. Als je een paar jaar ou-
der wordt met je diagnose, krijg je als kind ook heel wat verwijten 
naar je hoofd geslingerd. Je bent niet snel genoeg, dingen moet 
je gewoon weten of je stelt jezelf aan als 
je vraagt om hulp of uitlegt waarom 
je iets niet leuk vind. Het pesten 
ging ook langer door dan nodig 
was. Niet alleen vanwege de 
kinderen maar ook door de ou-
ders van de pest ers die duide-
lijk onbegrip hadden voor mijn 
handicap. En nog steeds krijg ik 
opmerkingen die niet echt net-
jes zijn. Vaak nadat je vertelt dat 
je autistisch bent en wat dat inhoudt. 
Of het uit onwetendheid komt of onbegrip 
is, is soms de vraag. Het kan natuurlijk ook allebei zijn. Daarbij 
zijn er ook veel vooroordelen in de wereld. Werkgevers zijn hier 
heel gevoelig voor. Door de slogan gaan mensen vragen stellen. 
Vragen die mensen anders niet aan zichzelf gesteld zouden heb-
ben. Daarom vind ik het een goede slogan. Voor mezelf heb ik 
1 ding altijd het belangrijkste gevonden: verander onbegrip met 
geduld en probeer zoveel mogelijk personen te beïnvloeden met 
positieve geluiden. Autisme is niet alleen een handicap, het laat 
ons ook de wereld anders ervaren. Belicht autisme met gezonde 
zelfspot en leuke feitjes. Wist je dat ik door mijn autisme details 
sneller zie dan de meeste mensen? Handig toch? •
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“Autisme 
is niet 

alleen een 
handicap”

DOOR: JET BRINKER

muziek kunt maken, maar ook een gesprek kunt voeren of waar  the-
rapie kan worden gegeven. Een grote open ruimte, die op allerlei ma-
nieren ingedeeld kan worden en waar op gebied van kunst, sport en 
spel bijna alles mogelijk is en dan altijd samen: jonge mensen met en 
jonge mensen zonder autisme. Zo worden ontmoetingen tot stand 
gebracht en verschillen overbrugt.Wat het Papageno Huis vooral wil 
zijn: bruisend, vol rust, plezier, inspiratie en verbondenheid, een vei-
lige plek zonder beperkingen. www.stichtingpapageno.nl

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie en aanmelding voor kamerbewoning, dagbe-
steding en werkervaring kun je terecht bij: Jet Brinker, manager van 
het Papageno Huis: 035 5388091, email@stichtingpapageno.nl •HET PAPAGENOHUIS BIEDT O.A. RUIMTE AAN 

JONGE KUNSTENAARS ZOALS CLAUDY JONGSTRA

HET PAPAGENO HUIS IS GEREALISEERD IN DE VOORMALIGE VILLA DENNENOORD,

GELEGEN IN DE MOOIE, NATUURRIJKE OMGEVING VAN HET GOOISE DORP LAREN.


