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A Hollandiában létrejött Aquarius egy olyan közösség, amelyben idősödő emberek szociálisan
aktívan tölthetik együtt mindennapjaikat. Körülbelül 45 ember él a közösség tagjaként, minden
párnak saját háza és kertje van, de ugyanakkor közös helyiségeket és egy nagy kertet is
használnak. A lakók a lehető legtöbb dologban támogatják egymást. A közösséget egy
bizottság szervezi, feladatai közé tartozik például az új lakók kiválasztása. Az emberek 55 és 65
éves koruk között jelentkezhetnek lakónak, hogy biztosítsák, hogy mindig legyenek idősebb és
fiatalabb tagjai is a közösségnek.

Az ötlet

1984-ben Eindhovenben egy idős emberekből álló csoport, akik nem érezték jól magukat
egyedül, ugyanakkor öregek otthonába se szerettek volna vonulni, alakították meg az idős
emberek közösségét. Olyan lakóközösséget szerettek volna, amely jobban illeszkedett az idős
emberek igényeihez, akik közül sokan egyedül érzik magukat otthonukban, mások pedig nem
érzik biztonságban magukat saját házaikban.

Jelenlegi helyzet

A közösség alapítói a fejlesztések érdekében eleinte sok időt töltöttek más nyugdíjas
közösségek pozitív jellegzetességeinek tanulmányozásával. Az 1990-es indulás óta nem sok
változott, eltekintve az új tagoktól, és a kisebb, gyakorlati fejlesztésektől. A lakók bérlik a
házaikat, amelyek egy Eindhoven-i lakásszövetkezet tulajdonában vannak. A közösségi
helységek bérleti díját is megosztják egymás között. A közösségi munka önkéntes jellegű, a
közös kertet egy kertész gondozza.

Az előnyök...

A társadalmi előnyök között meg kell említeni, hogy a lakók aktív, szociális életet élhetnek egy
rendezett, barátságos környezetben. A tagok valószínűleg sokáig aktívak és egészségesek
maradnak, és így a társadalom által biztosított ápolásra is kevésbé szorulnak majd rá, illetve az
ápolás, odafigyelés egy jelentős részét a közösség tagjai megoldják.
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A közös munka közösségépítő szerepén kívül a környezeti hatások mérséklése is fontos,
többek között az autóhasználat minimálisra csökkentésével, illetve a közös-használatú
helyiségekkel, terekkel.
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