
 

 

 

 

 

Dex Foundation start Noodopvang 

Dexter en Mick zijn jongens met een ernstige verstandelijke handicap en zijn autistisch. Zij 

functioneren op het niveau van kinderen van twee en vertonen moeilijk begrijp baar en moeilijk 

hanteerbaar gedrag. Hun ouders hebben na jarenlange zoektocht binnen en slechte ervaringen met 

de professionele zorg besloten hun kinderen zelf te blijven verzorgen. Zij houden van hun kind, 

verstaan de signalen en hebben geleerd op welke wijze zij daarmee om moeten gaan. Maar ook voor 

hen is dit een hele zware weg. Kinderen als Dexter en Mick begrijpen hun omgeving niet. Daar 

worden zij angstig van en reageren die angst af op zichzelf of hun omgeving. Zij hebben een 

prikkelarme omgeving nodig, met liefdevolle begeleiding die er altijd voor hen is, 24 uur per dag. 

Liefst met zo weinig mogelijk verschillende gezichten. En dit is precies hetgeen moeilijk te 

organiseren valt binnen de zorginstellingen. Te weinig personeel om zoveel individuele zorg te 

bieden en te veel wisselend personeel om herkenbaar te zijn voor de jongens.   

De ouders van Dexter hebben de Dex Foundation opgericht om aandacht te vragen voor deze 

problematiek. Om voor hun kind en alle andere kinderen met deze problematiek meer begrip en een 

betere zorg op te zetten. Een zorg op maat, die door de ouders zelf wordt geboden, maar met de 

juiste professionele ondersteuning. Zorg die de kinderen de juiste rust en aandacht geeft. Die de 

ouders ontlast en voortgezet wordt als zij, om welke reden dan ook, die zorg niet meer kunnen 

geven. Om dit te kunnen organiseren is de samenwerking gezocht met officiële instanties, 

universiteiten en zorginstellingen. En dit heeft geresulteerd in de bouwplannen voor een geheel 

nieuwe opvang in Heerhugowaard. Daar zullen vier kinderen gaan wonen en begeleid worden door 

hun ouders in samenwerking met professionals van Esdégé-Reigersdaal. Het project zal gevolgd en 

onderzocht worden door de Universiteit van Leiden om zo van meerwaarde te kunnen zijn voor de 

vele kinderen met dezelfde problematiek.  Eind 2015 denken wij het nieuwe pand in gebruik te 

kunnen gaan nemen.   

Maar nu al is met name de situatie van Mick onhoudbaar geworden. Hij woont met zijn familie in een 

kleine flat in Haarlem. Door zijn overgevoeligheid voor prikkels komt hij daar van de ene crisis in de 

andere. Daarbij verwondt hij zichzelf ernstig. De situatie werd onhoudbaar voor hem, zijn 

gezinsleden, maar ook voor de direct omwonenden. In afwachting van ons nieuwe huis in 

Heerhugowaard hebben wij bij allerlei instanties aangeklopt voor hulp, maar zonder resultaat. Alleen 

Esdégé-Reigersdaal heeft een deel van de zorg overgenomen en daarmee veel steun aan Mick en zijn 

familie geboden.                                                                                                                                                  

Om de situatie thuis met onmiddellijke ingang te verbeteren, heeft de Dex Foundation besloten om 

op eigen initiatief en zonder eigen financiële middelen een huis voor Mick en Lotgenootjes te huren 

in Heerhugowaard. Mooi vrij gelegen en met de noodzakelijk ruimte voor hem om zich vrij te 

bewegen. Hier kan hij met zijn familie verblijven tot de nieuwe voorziening klaar is. En dicht bij 



Esdégé-Reigersdaal om de noodzakelijke professionele begeleiding te organiseren. En ook natuurlijk 

Dexter en de andere kinderen kunnen er gebruik van maken als dit nodig is. 

Gelukkig krijgen wij veel steun van vrijwilligers en sponsoren om dit noodproject op te zetten. Maar 

er zijn nog veel geld en middelen nodig om het ook echt te kunnen laten slagen.   

Aangezien de directie van Theo Stet het lot van deze kinderen zeer heeft aangetrokken, is er 

besloten om gedurende 6 weken 2,5% van elk aankoopbedrag op de meubelafdeling van Theo Stet 

BV te schenken aan de Dex Foundation.  Volg alle actuele ontwikkelingen van het 

noodopvangtraject via onze website www.theostet.nl en www.dexfoundation.nl.  
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