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Ik leerde Stoer Huus eind 2017 kennen, per toeval. Van het begrip cohousing had ik nog nooit gehoord, 
maar toen ik op hun website één en ander begon te lezen, raakte ik erg geboeid en nieuwsgierig. Het werd 
me snel duidelijk dat het menens was. Dit is geen geitenwollen-sokken-project of alternatieve dromerij, 
geen utopie, geen sekte, geen vlucht, geen uittreden uit de maatschappij. Integendeel, het doel is om de 
maatschappij vooruit te helpen, de maatschappij/de buurt/de anderen binnen te halen.  

Die zorg naar het verwelkomen van “anderen” gaat ver: het ontroerde me dat de inclusie naar mensen 
met een handicap zo stevig onderbouwd en verankerd is. Tegelijk blijft men realistisch: de groep 
bewoners zal geen verzorging op zich nemen – daarvoor heb je professionelen nodig – maar wil iedereen 
wel sociaal contact, acceptie en goed hulpvaardig nabuurschap aanbieden, zoveel mogelijk op basis van 
wederkerigheid, in alle vrijheid en met respect voor ieders privacy.  

Datzelfde goed nabuurschap wordt ook aangeboden aan de wijk waarin Stoer Huus gebouwd wordt. Een 
schrale, kale plek krijgt nieuw leven, aangevuurd door de Stoer Huus-bewoners. Dit is een zeer diverse 
groep: van jong tot oud, alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen, mensen met en zonder 
beperking, uit verschillende achtergronden, professioneel actief in velerlei beroepen of reeds 
gepensioneerd. 

De “Stoer Huusers” hebben al een enorme voorbereidende weg afgelegd, sinds 2012, met vallen en 
opstaan (vooral opstaan!). Ieder zet de eigen competenties in, gedreven, geëngageerd, praktisch, 
idealistisch en realistisch, waarbij het gemeenschappelijk doel duidelijk voor ogen blijft staan. Vanuit die 
dynamiek wordt de opgedane ervaring gedeeld met andere groepen die een dergelijk project willen 
opstarten. Stoer Huus staat immers niet alleen: het idee cohousing raakt terecht steeds meer 
ingeburgerd. 

Met vertrouwen kijkt ieder uit naar het ogenblik waarop ze allemaal hun woonst zullen kunnen 
betrekken: dan wordt het écht… Ik zie dit model van samenleving als een kiem, waaruit een prachtige 
vrucht kan groeien: een levensvorm die niet tot eenzaamheid en verharding leidt, maar een ongedwongen 
samengaan van kracht, talent, kwaliteit, visie, hoop…  

Maar behalve vertrouwen heeft een kiem ook een goede bodem, voeding, een aangepast klimaat – en 
liefde – nodig om te kunnen groeien. Als ik door dit benefietconcert een (financieel) steentje kan 
bijdragen voor het verder openbloeien van Stoer Huus, en specifiek voor de afwerking van de verbindende 
gemeenschappelijke ruimte (de “villa” en de tuin), ben ik een gelukkig man. Ik hoop dat bij deze 
gelegenheid dit waardevolle project ook de aandacht krijgt van sponsors en media: het is letterlijk de 
moeite waard, het mag gezien zijn!  

Ik vertrouw op de filosofie en de energie van Stoer Huus, en ik vertrouw er ook op dat ik hierin niet alleen 
sta. Er zijn beslist méér mensen die, elk op hun eigen manier – financieel, moreel, praktisch – iets willen 
betekenen voor Stoer Huus en zich herkennen in de bredere beweging waarvan Stoer Huus een exponent 
is. 

Alvast bedankt! 


