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special thuiszorg praktijk

Oud‑diplomaat Maurice is 89. Zijn huis 
aan de rand van Leuven is eigenlijk 
veel te groot voor één man alleen, en 
sinds zijn vrouw vorig jaar overleed ook 
veel te stil naar zijn zin. Via het OCMW 
van Leuven, waar hij een beroep doet 
op de schoonmaakhulp, kwam Maurice 
bij het project ‘Casa Cura’ uit. Dat 

project, dat vorig jaar van start ging, 
brengt studenten onder bij oudere 
Leuvenaars. Een alternatieve vorm 
van samenwonen voor mensen van 
verschillende generaties.
Sinds dit academisch jaar huurt Toon, 
die geneeskunde en wijsbegeerte stu‑
deert, een kamer in het grote huis van 
Maurice. Toon was op zoek naar meer 

dan gewoon een dak boven zijn hoofd, 
Maurice apprecieert het gezelschap – 
iemand die graag luistert als hij piano 
speelt bijvoorbeeld – en de helpende 
hand.
De stad, het OCMW en de universi‑
teit van Leuven begonnen vorig jaar 
met Casa Cura. Het project kan een 

antwoord bieden op een paar proble‑
men waar Leuven mee worstelt. Om 
te beginnen is ongeveer één derde van 
alle woningen in de stad onderbenut. 
Grote huizen, vaak in de binnenstad, 
die door oudere koppels of alleen‑
staanden bewoond worden. Tegelij‑
kertijd is Leuven als studentenstad 
nummer één voortdurend op zoek 

naar huisvesting voor de uit de kluiten 
gewassen studentenpopulatie. Casa 
Cura zorgt dankzij de gouwe ouwe 
kotmadamformule voor een efficiënter 
gebruik van de Leuvense woonruimte.
Maar Casa Cura wil meer doen dan 
alleen maar de vraag en het aanbod 
qua studentenwoningen met elkaar 
verzoenen. Het project wil ook de 
intergenerationele sociale cohesie 
in Leuven bevorderen, legt OCMW‑
voorzitter Herwig Beckers uit. ‘Veel 
van onze cliënten van Thuiszorg die 
alleen in een groot huis wonen, zien 
zich daar geconfronteerd met hun 
verminderde zelfredzaamheid en/of 
met eenzaamheid. Dankzij Casa Cura 

kunnen ze gemakkelijk een kamer 
verhuren aan een student, zonder 
ingrijpende verbouwingswerken. Zo 
kunnen ze langer zelfstandig thuis 
blijven wonen.’ Ook financieel is het 
gunstig voor beide partijen: de oudere 
ontvangt extra huurinkomsten, de 
student huurt goedkoper in ruil voor 
een zeker engagement.’
Het is niet de bedoeling dat de inwo‑
nende studenten op hun eentje het 
huishouden gaan bestieren, of klusjes 
gaan opknappen voor hun kotbaas. Ze 
vervangen in geen geval de thuiszorg 
die het OCMW blijft leveren. De stu‑
denten zorgen vooral voor een beetje 
waakzaamheid en stimuleren het 

sociaal contact. Voor OCMW en stad is 
Casa Cura daarom een typevoorbeeld 
van de veelbesproken vermaatschap‑
pelijking van de zorg. 

A match made in heaven
Leuven gaat niet over één nacht ijs 
bij het koppelen van kotstudenten 
en kotbazen. Er wordt goed gekeken 
of de cliënten van Thuiszorg en de 
studenten van de KU Leuven die zich 
kandidaat stellen, bij elkaar passen. 
Hun verwachtingen moeten min of 
meer overeenstemmen, en het is meer 
dan mooi meegenomen als ze ook nog 
eens gemeenschappelijke interesses 
hebben. Zo gaan rechtenstudent Gilles 

en zijn kotbaas/huisgenoot Marc, die 
blind is, elke week samen fitnessen. 
Gilles brengt Marc op donderdag ook 
naar zijn wekelijkse bridgeavond.

‘Volgend academisch jaar gaan we 
zeker door met het project,’ zegt een 
tevreden OCMW‑voorzitter Beckers. 
‘We hebben liefst zestig sociaal ge‑
engageerde studenten die interesse 
tonen voor intergenerationeel wonen, 
en dertig à veertig oudere Leuvenaars 
die het wel zien zitten om een huis te 
delen met een student. Er zit muziek 
in Casa Cura.’
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LEUVEN - Met het project Casa Cura kop-
pelen stad, OCMW en universiteit Leu-
vense studenten aan cliënten van Thuis-
zorg. Door verschillende generaties onder 
één dak samen te brengen slaat Casa 
Cura drie vliegen in één klap: de wonin-
gen in Leuven worden efficiënter benut, 
de studenten vinden een goedkoper kot, 
en de kotbazen krijgen gezelschap in hun 
vaak te grote en te stille huis. 

Leuvense studenten 
zorgen voor 
de kotmadam

Casa Cura wil meer doen dan alleen maar de vraag en 
het aanbod qua studentenwoningen met elkaar te 

verzoenen. Het project wil ook de intergenerationele 
sociale cohesie in Leuven bevorderen.

Het is niet de bedoeling dat de inwonende studenten 
op hun eentje het huishouden gaan bestieren of klusjes 
opknappen voor hun kotbaas. Ze zorgen vooral voor een 
beetje waakzaamheid en stimuleren het sociaal contact.
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Hospitawonen in Gent

Leuven is niet de enige stad die zich 
geconfronteerd ziet met onderbenutte woningen 
en die daarom volop experimenteert met nieuwe 
woonvormen. Gent zet sinds twee jaar in op 
hospitawonen. Alleenstaanden huren voor een 
goedkopere prijs een kamer bij een huiseigenaar die 
zowel het financiële extraatje als het gezelschap 
goed kan gebruiken.

De stad Gent en het OCMW bedachten samen het hospitawonen 
om de beschikbare woningen in de stad zo efficiënt mogelijk te 
benutten. Veel alleenstaanden zoeken een betaalbare huurwo‑
ning, veel eigenaars wonen in een huis dat eigenlijk te groot is 
voor hen. Hospitawonen brengt hen samen. Het grote verschil 
met een gewone huurwoning is dat huurder en verhuurder min‑
stens één specifieke ruimte – badkamer, keuken, toilet – delen.

De stad paste waar mogelijk het bouwreglement aan om hospi‑
tawonen mogelijk te maken. Maar ondanks de grote belangstel‑
ling – eind vorig jaar waren al 45 stedenbouwkundige vergunnin‑

gen voor hospitawonen goedgekeurd en liepen er nog eens zeven 
aanvragen – stoten geïnteresseerde huurders en verhuurders 
toch nog op belangrijke drempels. Zo blijft de aanvraag van een 
stedenbouwkundige vergunning verplicht, riskeren eigenaars 
zwaarder belast te worden en kan zowel huurder als verhuurder 
sociale voordelen verliezen.
Om daar een mouw aan te passen vragen stad, OCMW en pro‑
vincie aan de centrale overheden om het hospitawonen decre‑
taal te verankeren en enkel nog meldingsplichtig te maken, om 
huurinkomsten naar Nederlands voorbeeld tot een bepaald be‑
drag fiscaal vrij te stellen en om huurders en verhuurders via een 
nieuwe code in het Rijksregister altijd als twee onafhankelijke 
gezinnen te beschouwen.

Als de centrale overheden de belangrijkste drempels wegwer‑
ken, zijn ze er in Gent van overtuigd dat hospitawonen ook an‑
dere steden zal overtuigen. Op termijn kan het dan een struc‑
turele plaats verwerven binnen het woonlandschap. Voor lokale 
overheden is een belangrijke rol weggelegd bij het promoten en 
begeleiden van huiseigenaars.  

Jeroen Verelst is redacteur van Lokaal


