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rl Strikje historie.
ttEckartdal: dichtbij en toch vera^fr,
zo begonnen we ons artikeltje in de
vorige uitgave van de paroehiekrant.
Een sfi:kje van d.e wift dat in de be-
leving van soum.ige wijkbewoners toch
heel ver weg kan liggen.
We beloofden in een volgende uitgave
er wat op door te gaan, zodat Eckart-
da1 wat diehterbij kan komen.
Eckartdal is een eeht oud. stukje
líoensel. De geschieden:is ga,at zeker
terr:g tot 1112. Dat Eckartd.al een
echt stiikje historie is moge blijken
uj.t een heus kasteeltje, ougracht en
wel, dat in zijn huid.ige vo:m in 1!O!
d.oor de f,amilie S'ni ts van O;ren ver_
bouwd is.
De meeste mensen uit Eindhoven en orn-
geving kennen het huis echter a1s St.

, Jozefdal. Daar begonnen in l9j7 d.e
&oeders van Elshout nret een gesloten
huis voor psychiatrische patiÉnten.
Ín 1)d) na.men de Broeders van l.,iefde
de verpleging over, waaÍna het ter-
rein aanzienlift werd. uitgebreid. Tot
1)12 fwryeerde St.Jozefd,al a1s depen-
darree van het psychiatrisch Zieken-
huis Voorburg in vught. h verbleven
vooral oudere mannelifte bewoners. Er
werd in die tljd nog niet zorn onder-
scheid. genaakt tussen psychiatrische
patÍënten en geestelijk gehand.icapten.
Pae in 1971 werd St. Jozefd.al een In-stituut voor Geestelift gehandicapten.
Zes jaaz later uerd ook een naamswiizi-
ging doorgevoerd: Eckartdal.
lrllratrs in a narne?, zo1) je je ici:nnen
a^firtagen. Het is echt meer dan een
verandering van naamkaartje.

We ztgt de laatste jaren wat anders
gaan derrken over het leven van geeste-
li& gehand.icapten. Vroeger werden ze
patiënten genoemd. D.wrz. mensen Èie
zíek ziyt en dus genezen moesten word.en.
Er werd vooral nadruk gelegd op ge-
breken en tekorten. Ie geestelift ge-

' handicapte is echter niet zieker of
gpzonder d.an ieder ander mens. Z{jn
verstandelijke ve:mogens zijn echter be-
perkt ontwiklreld. Sovendien zijn,we

' het belangriiker gaan vinden nadrr:k te
i-eggen op ienands nogelffieden dan op
iemand.s beperkingeno Daaruit spreelct
ook meer respect voor de eigenheid
van d.eze mens.

Die verand.ering'Van denken werkt
echter toeh maar langzaam door in
onze sarnenleving. Yaak bl{ften onder
mensen toch nog hele rmeemde ideeën
en beeld.en te lerren over de gBeste-
l{ft gehand.icapte en zijn wooÍ}- en of
leefsituatie.
Zelfs d.e aarrwezigheid. van een woon-
en leefgemeenschap als Eckartd.aL in
onze wljk, blijkt geen garantie te z{in
d.at die beelden veranderen.
We vinden dat ook wijzelf daarin een
taak hebben om d.e mensen te vertel-
1en wie we zijn en hoe we werken. I,Ie
wilLen de gelegenheden daartoe
-zoals deze- dan ook benutten. 1,/e

Juichen het van harte toe dat #oe-
pen uit d.eze wijk een wat actievere
relatie met ons aangaern, zoals b\r.
het St.Catharinagilde en het Jonge-
renkoor Woensel-Oost. frr we vinden
het een goede zaak a1s juist ook de
kerken zich voor ons gaa;n interesse-
ren, zoals onlangs bleek uit de the-
natisahe dienst in de Morgensterkerk.
IIet is belangrijk dat die relatie met
de sanenlevÍng er is: zowel voor
onze gemeenschap van gehandi-capten
a1s voor de samenlevj.ng zé1f.

Voor onze bewoners om contacten met
die sanenleving te Inrnnen aa,rugaa§,



om in relatie met anderen te kurucen

werken aart verdere ontwildreling van
eigen rnogelililc?reden. Kortom om mens

tussen mensen te lrunnen zi[. \rrlant de

geestelijk gehandicapte medemens mag

t.g.v. zijn verstandelijke handicap
dan wel biizondere zorg en aandacht
behoeven, soms in de vorm va.n een
vervangende leef- en woonsituatie
zoaÏs Eckartdal is, hij heeft echter
net a1s ieder ander mens behoefte
aarr contac7,, aan relaties, aan be-
troklcenheid bij die sanenleving in
de mate van zijn eigen mogelijkJeeden.
Maar ook voor de samenleving is het
van belang, dat zij het contact met
de geestelijk gehandicapte en zijn
'vÍcon- en Leefwereld levend houdt.
l,Iarrt laten we eerlijk zijn: <ie sai-u€lf-
leving weet er ook niet zo goed
raad mee. Dat is de and.ere kant vari
de medailler waarom er zoveel en ge-
lukJcig ook goede voorzieningen zljn
voor de gehandicapte medemens. Een
samenleving waarin het nuttigheids-
aspect en het iets kunnen presteren
tot hoogste normen verheven zijn,
lffljgt het vanzelf moeiliJr met mensent
dj-e het juist op deze Punten af
moeten laten weten.

De geestelift gehandicapte medeuens
1a"a.t ons zLen, dat er ook nog andere
dingen in het leven van belartg ln:ruren
zijn, d.ie evenzeer of mÍsschien wel
juist, zLn, waarde en betekenis aart
het leven kurrnen geven. Een samenle-
ving die wat andere waarden zoaTs
menselijke warmte, verwondering, blij
met het kleine, spontaniteit, op zich
toe durft te laten, zal lnet ook nin-
der moeilijk hebben met de plaats vart
de geestelijk gehandicapte medemens jn
haar nidden.
ne volgende keer zouden we graag wat
meer vertellen over de wijze waa;rop
wij leven, wonen en werken.
Mocht u ondertussen v:ragen of belangr
stelling hebben of gewoon eens langs
wil1en komen, dat katr altijd.
Wij hebben geen hek of poort. U kunt
altljd bij ons binnenwandelen. Een
praatje gaan wii ook niet r:-it de weg.
Wie wil kan onze vieringen bezoeken
in onze kape1, die iedere zaterdag-
arrond om 19.00 uur gehouden worden.
Hopelijk tot ziens.
Werner van de Wouw
pastor Eckartdal (tet. 412014)
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1/\rAT DICHIT|RBIJ
bewoners.

In d'e twee vorige afleveri'rrgen
hebben we iets verteld over het
testaan van een wooÏr- en leefgB-
neeuschap van verstarrdeliik gehan-

diaaPten in onze wiik, Eckartdal-

8-q-heten.
ift reat<ties is gebleken dat dit
6ieen overbodige mededeling wass

fiàr"o nisten niet eens van het be-
staan van rhet Dalrt, zoa'ls de leef-
5e-oeenschap in de wandelgangen wordt
genoemd.
fià t"tt"t, toen iets verteld orrer de

iiítïo"i." 
-row"r 

'an 
de gebouwen (tret

Èàsteeftie met name)r f1s van de

i*S. Ook hetten we wat nagedacht
over Ae betekenis die Eckartdal
voor de wiik zou kunnen hebben en

oo.1r omgekeerd.
tlà trelÉen ook beloofd in een volgen-
de aflevering iets te vertellen
qrrer het dageliiks leven v€tln onze

bewoners. Dat willen we in dit ar-
tikel dan ook Proberen te doen'

}TONEhI IN Yffi'SCITEÏDET{I{81D.

ne woonsituatie van de bewoners van

Eokartd.al Ís nogal verschillend'
DeeLs hangt dat sanen rnet de aard'

nan de haidi"aP, met de nate waarÍn

§i verzorgingsbehoeftig 5's of iuist
zàftstanaigr maar d"eele hangt dat
ook saeen net de bezuinig:lng§operaF
tte d.ie alom ook in de gezondheids-
zoaeg wordt uitgevoerd'
fr-Ëet tesein van Eckartd'al sta^an

eèn dertíental nieuwe woningen' Ïn .

à'i[, *"r"g woont een groep van-na:ci-
ígai t*rrari mannen en vrouwen' ZoreeL

nàSe1lÍk is geprobeerd. de wiize van

-toaen ,o gpwoo" noS€UB te letea ver-
* "m.]à.i,,. zoaLé rnen dat ook aI-

Ëí;-í" à" *lf zou kurnen aantreffan'

Er ts een gro{e gemeenÈchappètiitce

eet- en woónkamer, keuken, senltair
en verd.er heeft iedereen zigr eigen
kàroer roet ziin eigen spulletjes'
Iàdere woning heeft een eigen bege-
ÍÀtaingst"a,ml wa"rrtan de grootte af-
hankeliÍk is varx de zorg dle moet

woraen verricht. Daa.rnap'st 1s er ook

op het te:rein van Ecke'rtda1 nog oud-
tiuwr een achttal groePen woont in
gebouwen waar er helaas veel mlnder

lrtvacy is. !e Sroepen zijn daar ook
'gxoter. Eot deze acht behoren ook

éen tlreetal groePen bewoners d'ie

"oo""i 
geztei hun leeftjid intensleve

verzorging behooren. Deze woningen
wachten a1 enige tiid op een noodza-
ieLiike renovatie. ne onlangs afge-
torràfg0" bouwstop ln de gezondhelds-
zorg ieeft echter behoorliik roet in
het-eten gegooid. Na de rensvatie
zu11en de groePen kleiner worden
en zu11en ook deze bewoners een

}Iooo- en leefcomfort en vooral- pri-
vacy trcdgen, dat meer Past bij de

nornen van deze tijd.
Sovendien bevlnden zlch eldere in
Èlndhoven nog drie buiter:huizen die
ook tot Eckartdal behoren' In de

tlgr. S''oirrtelsstraat woont een taneliik
S;ote groeP van P1m. {0 bewoners. in
Iàtt .roó"ru,tie t"ir,*denhuis, oP het
Senraasplein een 15 bewoners in een

voonnalige pastorie, en in de !íever-
siraat eén àchttal bewoners in twee

tet elkaar verbonden nieuwbouwwo-
hirrg"rr. Hier is het contact met d'e

tuuit en de wiik heel belangriik en

bJtoo"t aan oàt tot een van de doel-
stellingen die wordt nagestreefd''

IE\rEN IS MEffi DAN hIoNEN'

Op Eckartdal wordt niet a11een 8e-
wàond.. Eckartdal is een woon- én

leefgemeenschap. Voor de mensen die
op Uàt j.nterna^at zelf wonen speelt



jaren hier voor-
a1 het accent op klein industrieel

eckartdal
na€enoeg het gehele leefgebeuren
zich ook daar af. Dat dagelifts leven
van de bewoners komt voor een groot
gedeelte overeen net dat van iedere
andere wijkbewoner: het bestaat rrit
werktijd en vrije tijd., tiid om te eten
en u1t te rusten. Voor iedereen een
beetje anders, maar ook ieder van
ons heeft wat dat betreft verschil-
lende mogelffieden en verschillende
behoeften.
A11een de wdze waarop en waara€Ll'I

wordt gewerkt zal Ln veel gevallen
verschillen; datzelfde geldt ook
voor de rrrde tijdsbesteding.
Voor de meeste bewoners -al naar 8e-
lang hun mogelijkhed.en en behoeften-
speelt het leven tussen 9 en 12 en
half twee en viif zÍeh niet af oP de

leefgroep (wonhg); maar 1n 6én van
de alctlviteltengroepen dle elders
op het torein gesitueerd zijn (en
ook oB een noodzalcelijke renovatie
zltten wachten).

wert< (ae)-montage en í-npakwerlcwerk-
zaa,mhèaen), nu is er een aanbod van
een veelheld van aktlviteiten oP

vormend en oreatief vlak. & worden

a11er1ei creatieve technieken be-
oefend. {ran weven tot hout bewerken-,
er word.t aB,n rmrziek gedaan, gekooktt
gesport, et vinden vormende aktlvÍ-
teilen pla,ats. Dit Inormale prograrn-
mat woràt afgewÍsseld met projecten
rond een bePaald thema. Dat onder-
werp kan sa,merrtrangen met een be-
paala Jaargetljde of feest, maa,r ook
nret bepaalde wensen en behoeften
vanuit de bewoners. Zo waren er het
afgelopen iaer proiecten rord .themats
a1À ttwónenrr. rlf1,g6dtt, ttherfstlrr
rrnieuw leven (1ente, -pasen)rt, 

rtpsnfl-

verzorginrrr, rigeven (sinterklaas)rr'
Vaak werkt de aktiviteitenbege-
leid(st)er rond zotn Proiect nauw

samen met anderen die bij de zolsg varl
bewoners betrolclcen ziin, zoals de

pastor, rncjiwilligers voor ryi:} t*'
iip a"zà wijze wordt iets duidel\ikt
dàt men de zorg en ontwikkeling
van héé1 de mens (de gehele, totale
mens) op het oog heeft,
Het ia"atste jaar zijn er ook a'ktÍvi-
teiten geweest sarnen met andere
mensen ult de r,lilk: een St.l{aartens-
optocht en PalmPasenfeest samen

mót ae Vrije School en een Kerst-
aktiviteit met de bejaard.en uit
Vaartbroek.
Veel van deze aktiviteiten vlnden
hun doorwerking of afsluÍting in de

wekelijkse vieringen in de kapel van
Eckartdal. Hier vooral wordt vaa'k
naur,^r sallengewerkt met groepen lva,]:

buitenr. Koren en muziekgroePen
aingen er wekelijks, maar bereíden



ook in toenemende mate de vieringen
mee voor. Uit onze wijk is het Jonge-
renkoor Woensel-Oost en het [']:omas-
koor erg actief, naar evenzeer }:,.ei

Catharinagilde uit ï/oensel.
Er zijn natuurlijk bewoners die ge-
zien hr:n handicap of leeftiid niet
aan bovengenoemde aktiviteiten kun-
nen deelnemen. Vooï hen ziln €lÍ -soils
op d.e woning- aangepaste programmars
en aktiviteiten. Zo kennen de beiaar-
den een sociËteit, \IaaÍ ze rrrij naar
toe kunnen en a1s ze wi11en l«rrnen
kiezen uit een scala van aktivÍtei-
ten.
Een grote groep bewoners brengt een
groot gedeelte van de dag door in de

tuin. Meestal ziin dat bewoners die
ook rrroeger thuis in de tuin of boer-
derij hebben gewerkt of daar anders-
zins belangstelling voor hebben.
Naast het buitenBrogralluna hebben ook
deze bewoners aktiviteíten oP het
gebied van sport en vormjJlS.

IfftrD{ IS },ETN, DAN }TERKB{.

Er wordt dus ook gewerkt oP Eckart-
da1. Ieder op ziin eigen manier en in
zljn eigen tempo. Vooral gewerkt aart
de eigen ontplooiingr het eigen geluk
en welbevinden. Suiten dit tvaster
prograffIla bliift er natuurldk veel
rrrije tijd o\re!. Zoals dat ook bij ons
het geval is, kan niet iedereen zich-
zelf bezig houden met bv. hobbYrs,
Sovendien wi1 je we1 eens andere men-
gen ontmoeten.
Daarom is er ook een eigen dienst
Ontsparrning, die m.n. aktiviteiten
organ3,seert voor de avonduren. Ieze
dienst is bezig met een nieuwe opzet
van een prograJlIlna. 0p dit moment is
er een wandelclub, fietsaktiviteitent

t^vlec.Luo \o.rov. een sportvereniglng) I
volksdansgoep r echoonheidsv€rzo?-
gingr koor, supportersclub etc.
Ook zijn er mensen d1e elders een
societeit bezoeken, gaan zwemm€D €rdr
Een groot gedeelte van deze atctivi-
telten ls afhankelijk van vtiiwilligerst
omdat er ma€r een beperkt aantal be-
roepsleachten ziin. Aan vrijwilligers
is etgenlijk daarom altijd we1 behoefte.

ZORG VOOR I{EEI DE MM{S.

Rond de bewoner en zijn dageliiks we1
en wee is een groot aantal menEen
bezig, Allereerst de begelelding op
de leefgroepen en aktiviteitengroe-
pen. Maar bewoner en begeleiding wor-
den op hun beurt weer ondersteund
d.oor verschillende mensen en disci-
plines3 op Eckartdal zijn werkzaa,m o.a,
een arts, psychiaterr tandartst
fysiotherapeutr logopediste, twee
psychologen, t'wee maatschappelijk wer-
kersr tn pastor, ontspannlngsbege-
leidster, pedicure, kaPPerr kortom
een heel-sèala van mensen, wier werk
en inzet is gericht op het geLuk en

weLzijn vaÍI' de bewoner.

I làt werk wordt ged'aan met veel lief-
aà. à"ut*disheid en inzet' Toch

iii:ti-lË .t,àacht en d'.e- i?ïfl,"::: *:
inàiviauere bewoner ook altijd een be-
pl"f.t". nat kan niet anders in een

instituut waírr ongeveer )50 mene'en

tÍonen en 1even.
Het is daarom zo verschriklceliik be-

ï*giÍf dat er goede contacten ziln

met-faniIÍe en rrcienden van de be-
ïà"""". In veel gevallen is er dat

""iri*f*. Br ook de faroilie Ptaat
Een st"iis woordje mee wat d'e gang

van zaken op Eckartdal- betreftr er
is een farilieraad waarin diverse
i*iii" "o*is 

sie s verte genwoo:d'igd

;ij*-M"* in een aanrtal gevallen is
ài àOe" fa:uilie of ontbreekt -d'oor
*àt-.too, reden ook- het contaot he-
it .. Juist d.an ls contact met men-

;;;-;*'buitenr bijzond'er bela'ngrijk

EckartoL

oro dat stukje individuele aandacht
te geven, vaar leèereen vaÍr ons be-
hoefte aan heeft.
De begeleidster kan noi zo Llef-en
zorgzlaa zjinr zii heeft ook nog de

zorg voor ninstens e1f anderen.
Itaai a1s er j-emand Ls è[e voor jout
voor jou al1een op bezoek korlt."'
Dan geeft Je dat een heel and'er
gwoéI. Een gwoeL dat ieder van
óne broodnodig heeft: het geuoel
iernarrd te zijn, de moeite lÍa*rrd'
Eet is iuist in dit shrlcje zorg
voor héè1 de uens, de zorg voor het
hart zou je kunnen zeggent dat een
bur:rt, een wi$ een geweldlg belangP
rifte ro1 kan sPelen.
Dan bedoelen we aiet zozeer een
zorg uit medeliid-eu of opoffering,
mear een zorg ualrr men zel-f ook
beter van nag worden, ín è[e zln
d.at Je d.aar zelf ook aan kunt
groeÍen, meel nens kunt sordenr on-
àat èLe ander -írr ziJn gehandloapt-
zijn- Jou ook veel te vertellen
heeft. In deze zin holrn rÍe oP

goede en vtrrchtbare oontacten tusgen
wig en EokactdaLl w€tÍrP we beid'en
rí&er, nenseli$er van kwuxen wotden'

tiemtg vaÍr de Uouï
pastor EckartdaL


