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D’Wuert vum President
55 Joer APEMH an 50 Joer Foyer de la 
Solidarité

Den 3ten Dezember 2022 konnt um Nossbierg en 
duebele ronne Gebuertsdag gefeiert ginn. A Presenz 
vun de Ministere Corinne Cahen, Familljeministesch a 
Georges Engel, Aarbechtsminister, dem Här Georges 
Mischo, Buergermeeschter vun der Stad Esch, ville 
Mataarbechter(inne) vun der éischter Stonn an aktuelle 
Mataarbechter(innen), ville Bewunner(innen) a vun de Wunnstrukture 
vum Nossbierg, Membere vun der Direktioun a Representante vun de Conseils 
d’Administration a concernéierten Elteren a ganz besonnesch enger vun den éischte 
Bewunnerinnen, der Madamm Eugénie Debrun, konnt d’APEMH feieren dass 
de 15ten Dezember 1972 déi éischt Leit mat intellektueller Beanträchtegung um 
Nossbierg an de „Foyer de la Solidarité”, dem éischte Foyer vun der APEMH, konnten 
aplënneren. Dësen éischte „Foyer”, haut seet een éischter „Wunnstruktur”, war déi 
éischt Äntwert déi d’APEMH, konnt de concernéierten Elteren als eng Perspektiv 
fir hier behënnert Kanner ginn.

De 15ten Dezember 1967 haten 18 concernéiert Elteren ënner dem Impuls vum 
Här Marcel Wolff d’APEMH gegrënnt, justement an der Sich no enger Äntwert op 
d’Fro: “Wat geschitt mat mengem Kand mat enger Behënnerung wann ech eng 
Kéier net méi kann no him kucken”?

1967 war de „geeschtegen Handicap”, wéi deemools gesot gouf, en 
Tabuthema. Vun Inclusioun an Integratioun ass nach keng Riets 
gaangen. Als eenzeg Léisung, wann d’Elteren oder d’Famill net 
méi konnten no enger behënnerter Persoun kucken, ass den Asile 
psychiatrique zu Ettelbréck oder den Institut Saint Joseph zu Betzder 
a Fro komm.

D’Grënnungsmembere vun der APEMH hunn sech gesot dat 
et dat net dierft si fir hier Kanner an hunn probéiert Alternativen 
auszeschaffen an ze realiséieren. Fir eppes kënnen ze maachen hunn 
awer misse Suen do sinn. Do konnten d’Elteren op eng grouss Solidaritéit 
vun der ganzer Populatioun a vu nationalen an internationalen Artisten 
zielen. Sie konnten awer och op d’Ënnerstëtzung vun der Regierung a vun 
de Gemengen zielen. Kuerz no der Grënnung vun der APEMH, 1969, hunn fräiwëlleg an devouéiert Jonker ronderëm de Carlo 
Beaumet „les amis de l’APEMH” gegrënnt. Sie sinn duerch d’Land Theater spille gaangen an hunn Sue gesammelt fir d’Aktioun 
vun de concernéierten Elteren ze ënnerstëtzen. Am Mäerz 1969 war en éischte grousse Gala de Bienfaisance am neien 
Theater an der Stad deen de Gilbert Felgen, de Brudder vum Camillo Felgen, mat groussem Succès organiséiert haat. 
Aner Galae sinn nokomm an Artiste wéi Peter Maffay, Chris Baldo, Camillo, Micky Bintz, Pier Kremer, Colette a Fernand, 
Fausti, Tun Deutsch, d’Zolwerknapp-Bléiser a vill anerer si gratis opgetruede fir mat dem Erléiss vun hiren Optrëtter d’APEMH ze 



ënnerstëtzen. Ufank Januar 1971 hat d’APEMH schonn 
3.000.000.- Frang beieneen an dat Joer drop schonn dat 
duebelt. Éischt Pläng sinn ausgeschafft gi vum Architekt 
Lefèvre fir eng Wunnstruktur ze baue fir dass Ettelbréck 
a Betzder net méi déi eenzeg Solutioun fir Leit mat 
intellektueller Behënnerung sollte sinn. Am Oktober 1971 
huet d’Escher Gemeng ënner dem Buergermeeschter Arthur Useldinger der 
APEMH en Terrain vu 76.5 ares mat engem Bail emphytéotique um Nossbierg 
zur Verfügung gestallt. Nodeems eng Konventioun mat dem Familljeministère ënner 
dem Minister Jean-Pierre Büchler konnt ënnerschriwwe gi fir de Finanzement ofzeséchere 
stoung näischt méi der Realisatioun vum éischte Foyer fir 35 Leit mat intellektueller 
Behënnerung am Wee. Den Numm “Foyer de la Solidarité” huet sech imposéiert 
well nëmmen eng breetgefächert Solidaritéit huet dës Realisatioun méiglech 
gemaach. Offiziell ageweit a Presence vun der Grand-Duchesse Josephine-Charlotte 
ass de “Foyer de la Solidarité” de 26. Mee 1973 ginn.

Kuerz no der Ouverture vum “Foyer de la Solidarité” ass um Nossbierg och den éischte 
klengen Atelier protégé opgaange fir deene behënnerte Leit och eng sënnvoll Aarbecht 
kënnen unzebidden.

Ouni di zwee genannte Ministeren, déi bei der Feier present waren, 
an ouni d’Gemengen, mat un éischter Stell der Escher Gemeng, hätt 
d’APEMH net kënnen zu der SUCCESS STORY ginn, déi et haut ass. 
Duerch d’Kompetenz an den Dévouement vun deene professionelle 
Mataarbechter a virun Allem duerch den onermiddlechen Asaz vu 
benevollen Elteren, Frënn a Bienfaiteure konnt d’APEMH dat gi wat se 
haut ass.

De Grënnerfamillen, a besonnesch dem Haptinitiateur, dem Här 
Marcel Wolff, e ganz grousse Merci an eisen déifste Respekt.

D’Offer vu Wunnméiglechkeeten, déi d‘APEMH haut ka proposéieren, sinn 
natierlech net méi ze vergläiche mat enger Foyersstruktur wéi deemools, 
wou eng 35 Léit zesumme gelieft hunn. Haut ass et d’Ziel an all deene 
verschiddene Wunnformen, ob am klenge Grupp vu maximal 8 Léit, an enger 
WG oder an engem Appartement mat intensiver Begleedung (Autonomie sécurisée), 
d’Selbstbestëmmung vun all Persoun an de Mëttelpunkt ze stellen, d‘Partizipatioun um soziale Liewen ze fërderen an 
sinn an hirem ganz perséinleche Liewensprojet optimal ze begleeden an ze ënnerstëtzen.

Dann ass awer ganz speziell ervirzehiewen, dass bei der Feier vum 3. Dezember e puer vun den alleréischte Mataarbechter vun der 
APEMH wéi den éischte Secrétaire administratif, an e puer vun den éischte Monitricë present waren. Dat gëllt och fir eng Persoun 
vun der éischter Stonn ouni déi d’APEMH net dat gi wär wat se haut ass, de Fernand Haupert deen sech och haut nach all 
Dag fir d’APEMH asetzt an deem seng innovativ Ideen matgehollef hunn aus der APEMH eng fortschrëttlech an effikass 
Associatioun ze maachen. 

Hinnen all e ganz grousse Merci fir hiren Engagement.


