
Villa Romana: Samen wonen en zorgen 
Op een grijze en natte ochtend in december zit ik in de kantine van het ziekenhuis aan de Merseloseweg. 
Ik kijk uit op het mooie St. Odaklooster. De laatste zusters Ursulinen hebben het onlangs verlaten.  
Het is niet vreemd dat er belangstelling is voor zo’n 
mooi gebouw. Je denkt al snel aan comfortabele 
appartementen en een prachtige tuin.  
Tegenover mij aan een klein tafeltje zitten  
Leo Heldens en Sef Hendrikx.  
Zij hebben een omvangrijk plan voor het  
St. Odaklooster en zijn de initiatiefnemers van het 
burgerproject Villa Romana. In mijn onnozelheid 
verwachtte ik twee mannen in dure kostuums te 
ontmoeten. Maar Leo en Sef zijn niet van de gladde 
praatjes. Het zijn heel gewone gepensioneerden die 
iets goeds willen doen met hun tijd. Ze hebben een 
ideaal: het realiseren van woonruimte onder het 
motto ‘Samen wonen en zorgen voor elkaar’.  
Het enige belang dat ze hebben is dat zij allebei 
onderdeel willen zijn van de groep mensen die er gaat wonen.  
Samen wonen, zorgen voor elkaar. Dat is het ideaal.  
 

De institutionele zorg wordt steeds duurder en schaarser. Hoe kunnen we zelf zorgen voor kwaliteit van 
leven in een omgeving waar men omziet naar elkaar? ‘Zorgen voor elkaar’ kan de professionele zorg niet 
vervangen. Het gaat vooral om belangstelling voor de mensen met wie je een gemeenschap vormt. 
Misschien af en toe eens een boodschap doen, een helpende hand bieden of iets van dien aard.  
 

Leo en Sef zijn zeer geëngageerd. Ze hebben geleerd van mislukkingen en teleurstellingen. Het is moeilijk 
opereren in een wereld waarin investeerders en kapitaal overal een dominante rol spelen. Er liggen altijd 
commerciële partijen op de loer. Vaak zijn snelle ondernemers eerder met een bod of een deal. Het is een 
meevaller geweest dat de Ursulinen het hebben gegund aan een burgerinitiatief. Dat heeft het verschil 
gemaakt. De gemeente Venray heeft gelukkig ingezien dat dit burgerinitiatief maatschappelijk zeer relevant 
is en dus alle steun verdient. Er is nu een solide zakelijke basis, vooral ook door de samenwerking met 
Steenvlinder, een maatschappelijke ontwikkelaar.  
 

Steenvlinder ontwikkelt enkele kluswoningen en breidt de woongemeenschap uit met zelfbouwwoningen in 
de omliggende tuinen. De plannen voor dit zelfbouwproject worden uitgewerkt in samenwerking met Villa 
Romana en de toekomstige bewoners. Er is heel veel belangstelling om op deze plek te kunnen wonen. En 
niet alleen senioren. Het streven is dat een kwart van de bewoners jonge mensen zijn.  
 

Er zijn werkgroepen gevormd met verschillende aandachtsgebieden. Wat worden de toelatingscriteria? Wat 
willen we met de gemeenschappelijke ruimtes? Zijn er fondsen en subsidies voor ons streven? Hoe gaan 
we om met energie in deze tijd van de energietransitie? Enzovoorts. Leo en Sef genieten van het 
enthousiasme en het engagement. Ze zijn stiekem trots op de beweging die zij in gang hebben gezet. Voor 
meer informatie over Villa Romana kijk op de website www.villa-romana.nl 
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