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kwartaaluitgave voor de huurders van Wooncompagnie

Mohamad en zijn gezin hebben hun draai gevonden

‘We voelden ons hier meteen thuis’
Mohamad Daoud komt in 2016 met zijn vrouw Amal en hun kinderen naar Monnickendam.
Het Syrische gezin voelde zich daar direct welkom. ‘Iedereen gaf ons een warm gevoel.’
‘Toen we hier kwamen wonen boden veel mensen hun hulp aan. Daar zijn we nog steeds
dankbaar voor.’
Meteen aan de slag
‘Nederland is een mooi, gastvrij land en de mensen zijn
erg vriendelijk. We hebben er ook alles aan gedaan om
één te worden met de Nederlandse cultuur. Mijn vrouw
en ik zijn meteen aan de slag gegaan als vrijwilliger in
een bejaardenhuis. Van oudere mensen kun je veel leren.
Ze hebben ons verteld over Nederland, hoe het vroeger
was en over de tradities. Wij vertelden de bewoners over
onze achtergrond. Het was meteen een mooie manier om
de Nederlandse taal te leren. Ook heb ik vrijwilligerswerk
gedaan voor WelzijnWonenPlus en de Voedselbank. Helaas
heb ik daar nu geen tijd meer voor. Ik werk parttime bij
Fitnessclub Monnickendam. Daarnaast ben ik personal
trainer en geef ik groepsles. Ik ben altijd sportinstructeur
geweest, ook in Syrië: sport is mijn passie.’
Mensen inspireren
Mohamad houdt niet van half werk. Hij doopte zijn
bedrijf tot ‘Trainen met Mo’, liet hij zijn auto voorzien

van zijn afbeelding en benutte de kracht van de sociale
media. Op zijn goed bezochte Facebookpagina deelt hij
inspirerende trainingsfilmpjes, op verschillende plekken
in Monnickendam. ‘Monnickendam is een prachtige stad.
Vooral het oude gedeelte spreekt me erg aan.’
Samen sterk
Zijn vrouw Amal runt een cateringbedrijf en de
kinderen doen het goed op school. ‘We hebben
veel om dankbaar voor te zijn. Maar er gebeuren
ook dingen om ons heen die ons treurig maken. Zes
mensen in onze omgeving zijn getroffen door kanker.
We hebben het daar moeilijk mee, want je kunt niets
doen. Wat we wél kunnen, is geld inzamelen voor KWF
Kankerbestrijding Daarom ben ik van plan elke maand
een groepsles te geven waarvan de opbrengsten naar
het KWF gaan. Deelnemers mogen doneren wat ze
willen. Op die manier zijn ze goed bezig voor zichzelf
én voor een ander.’
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Respect
voor jonge
mantelzorgers!

Buurtconsulent Sandra de Wit:

‘Het kan ook anders gaan’
‘Het verhaal over Mohamad Daoud en zijn gezin is mooi en heel inspirerend,’ zegt
buurtconsulent Sandra de Wit van Buurtteam Waterland e.o. ‘Deze bewoners zitten goed in
hun vel en voelen zich hier helemaal thuis. Dat is natuurlijk fijn om te lezen. Helaas leert de
ervaring dat het in de praktijk ook anders kan gaan.’
‘De instroom van bewoners met
een migratieachtergrond verloopt
niet altijd vlekkeloos. Soms
hebben bewoners niets met de

tuin of ze beschikken niet over
tuingereedschap. Hierdoor komen we
op bepaalde plekken verwaarloosde
tuinen tegen. Dit komt bij meerdere
bewoners voor. Ook zien we dat
bewoners de gordijnen de hele dag
potdicht hebben. Dit alles komt de
saamhorigheid in buurten niet ten
goede. Verder maken omwonenden
zich soms zorgen over kleine kinderen
die zonder enkel toezicht op straat
spelen en we krijgen klachten over
het feit dat mensen soms luidruchtig
zijn.’
Een hele voorgeschiedenis
‘Het is voor iedereen een lastige
situatie. Vrijwilligers die deze
bewoners namens de gemeente
begeleiden, krijgen het steeds
drukker vanwege de toenemende
instroom. Tegelijkertijd zie je dat
mensen soms geen hulp willen of
kunnen aanvaarden. Dat heeft vaak
te maken met het feit dat mensen
die naar ons land komen een hele
voorgeschiedenis hebben. Ze hebben
heel veel meegemaakt en daardoor

geen ruimte in hun hoofd om zich
bezig te houden met bepaalde
zaken. Of om de handen uit de
mouwen te steken.’
Nieuwe bewoners bezoeken
‘Voor buurtbewoners kan het
allemaal griezelig zijn: ze zien
soms de hele wijk veranderen. Er
zijn gelukkig huurders die zich
openstellen, zich aan de nieuwe
buren voorstellen en ze zelfs
uitnodigen voor een bak koffie. Dat is
mooi en het levert vaak interessante
contacten op. Want verschillende
culturen hebben elkaar veel te
vertellen. Ook wij als Buurtteam
zoeken deze nieuwe buurtbewoners
zoveel mogelijk op. Zo gaat onze
buurtbeheerder Mark regelmatig
op pad om tuingereedschap
aan huurders uit te lenen en ze
wegwijs te maken op het gebied
van tuinieren. Zo proberen wij er
samen uit te komen. Als het gaat
om leefbaarheid hebben we elkaar
gewoon hard nodig.’

Frans Bromet legt bijzonder woonconcept
Winkelmadepark vast
Wooncompagnie is er trots op dat Frans Bromet een
documentaire heeft gemaakt mét en over de bewoners
van Winkelmadepark. Bromet heeft zijn geheel eigen
werkwijze ontwikkeld, waarbij eerlijkheid en realisme
worden nagestreefd. Ongeveer twintig jaar geleden
besloot Bromet om nooit meer iets in scène te zetten.
Bromet: ‘Voor mijn camera komen alleen maar echte
mensen met hun eigen, authentieke verhalen’.
Het echte verhaal
Bewoners mochten met Bromet delen wat zij wilden. Er
was geen script, geen repetitie, alleen het echte verhaal.
Want ondanks dat Wooncompagnie en de bewoners er
alles aan doen om nader tot elkaar te komen, zal het hard
werken worden de komende jaren. Daarom draagt de
documentaire de passende titel ‘Werk aan de Winkel’. Ook
nieuwsgierig geworden? U kunt de documentaire via ons
YouTube kanaal bekijken.
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Mandy (13) zorgt voor haar vader en broer

‘Je doet het
met liefde’
Mandy den Hollander (13) uit Hippolytushoef is een jonge,
onzichtbare mantelzorger. Samen met haar moeder Natasja
Bol (48) zorgt ze voor haar vader Marcel (52) en haar
tweelingbroer Sven.
Marcel en Sven lijden aan een
Myotone Dystrofie, een zeldzame
erfelijke ziekte. Kenmerken daarvan
zijn het vertraagd ontspannen
van aangespannen spieren en een
langzaam toenemende spierzwakte.
Mandy: ‘Juist omdat Sven mijn
tweelingbroer is, begrijp ik hem goed.
Hij vertelt me alles. Dat maakt het
allemaal extra bijzonder. Dat ik hem
help, vind ik niet meer dan logisch. Het
gaat vanzelf: in het begin help je een
beetje, langzaam maar zeker wordt
dat steeds meer. Je denkt er eigenlijk
niet bij na, je doet het met liefde.’
Gelukkig met elkaar
‘Ik help Sven bijvoorbeeld met het
aantrekken van zijn sokken en
schoenen en bij het tanden poetsen.
En als hij een angstig moment heeft,
dan blijf ik bij hem,’ zegt Mandy.
Natasja: ‘We doen het echt samen.
Als Mandy een keer geen zin heeft
of iets anders wil doen, kan ze dat
gewoon aangeven. Ik zeg altijd:
Mandy jij bent gezond, haal alles
uit het leven wat erin zin. Gelukkig
doet ze dat ook.’ Marcel heeft in
mindere mate hulp nodig dan Sven.

‘Wat er ook speelt, we lossen het
als gezin op,’ zegt Natasja. ‘We
helpen elkaar en genieten van de
dingen die we nog wel kunnen doen,
zoals een vakantie of midweekje weg.
We zijn nuchter, positief ingesteld
en gelukkig met elkaar.’ Ze voegt
daaraan toe dat het gezin veel steun
heeft aan mantelzorgmakelaar
Linda Braas. ‘Als we tegen praktische
zaken aanlopen, is zij echt onze rots
in de branding.’ Mandy heeft heel
af en toe contact met andere jonge
mantelzorgers. ‘Zij zorgen ook voor
broertjes of zusjes, maar we hebben
het vaak over andere dingen. Dat is
ook weleens lekker.’
Jonge mantelzorgers laat je horen!
Het Mantelzorgcentrum ondersteunt
jonge mantelzorgers en hun ouders.
Kent u of ben jij een jonge mantel
zorger, heb je een vraag of wil je
gewoon je verhaal kwijt? Neem
dan contact op met JMZ Coach
Lea Ellen Veltema via jmz@
mantelzorgcentrum.nl
of telefonisch via 06 829 674 18.
Meer weten? Kijk op
www.mantelzorgcentrum.nl.

‘Iedereen kent het fenomeen
mantelzorger, maar jónge
mantelzorgers zijn niet of nauwelijks
zichtbaar,’ ervaart buurtconsulent
Marit Kaan van Buurtteam
Hollands Kroon. ‘In wijken waar wij
actief zijn, zien we steeds meer
jongeren voor een gezinslid zorgen.
Het gaat hierbij niet alleen om
fysieke verzorgingssituaties, maar
ook om mentale, psychische en
verslavingsverzorging. Juist in deze
situaties is de jonge mantelzorger
vaak niet zichtbaar en zijn de
schaamte en problematiek groot.
In mijn ogen verdienen jonge
mantelzorgers meer aandacht en
respect.’
Lea Ellen Veltema van het
Mantelzorgcentrum beaamt dit.
‘Iedereen mag zien hoe sterk en
mooi deze mantelzorgers zijn,’.
In ons land zijn veel van deze
bijzondere mantelzorgers: één
op de vier personen onder de
25 jaar zorgt, op welke manier
dan ook, voor een ziek familielid.’
Collega Margitta Plantinga vult
aan: ‘Onderzoek toont aan dat
deze jongeren anders opgroeien
en meer belasting ervaren, wat
nu en later gevolgen kan hebben.
Als jonge mantelzorgers zichtbaar
zijn, kunnen we ze ondersteuning
en begeleiding bieden en in
contact brengen met andere jonge
mantelzorgers.’

Stijgende
energieprijzen
De komende tijd gaat iedereen
merken dat de energierekening
gaat stijgen. Mocht u hierdoor
in financiële problemen komen,
neem altijd contact op met
uw energieleverancier. Is het
probleem groter dan alleen
de energierekening? Dan
kunt u voor advies terecht bij
het Nibud. Vanzelfsprekend
staat Wooncompagnie
ook voor uw klaar. Heeft u
betalingsproblemen? Meld u bij
ons en we zoeken samen naar de
best mogelijke optie voor u.
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Opening Friese Vlaak
Een unieke samenwerking tussen De Zorgcirkel, De Vooruitgang en Wooncompagnie levert
een uniek woonconcept op! Eind vorig jaar werden de 102 appartementen voor senioren
opgeleverd aan de Friese Vlaak in Volendam. Sinds vandaag hebben de drie gebouwen ook
elk een eigen naam: Broeker Staete, Friese Staete en IJssel Staete.
Aan de Friese Vlaak wonen senioren zelfstandig. Zij huren
hun woning via Wooncompagnie of De Vooruitgang. De
Zorgcirkel biedt er zorg en ondersteuning voor wie dat
nodig heeft. Deze woonzorgvorm maakt het mogelijk dat
ook echtparen, waarvan één intensieve zorg nodig heeft,
samen kunnen blijven wonen.

konden bewoners samen in CuliCafé De Ontmoeting
genieten van een hapje en drankje.

Initiatief bewoonster
Bewoonster Gary Kok nam het initiatief voor de benaming
van de gebouwen, bewoonster Ella Jonker bedacht
ze. Inspiratie voor de namen haalde Ella uit de directe
omgeving: De Broeckgouw, Friese Vlaak en het nabij
gelegen IJsselmeer. De gemeente Edam-Volendam schonk
de naamborden aan de nieuwe bewoners.

Bloemenpracht langs de gracht

De feestelijke onthulling werd bijgewoond door bewoners,
medewerkers en de bestuurders van De Zorgcirkel,
Wooncompagnie en De Vooruitgang. Een draaiorgel
zorgde voor de muzikale omlijsting. Na de onthulling

Het is nog even een kwestie van geduld, maar komend voorjaar zal de Achterhaven in
Edam baden in geur en kleur. En dat allemaal doordat Mieke en Ine, allebei wonend aan de
gracht, het voortouw hebben genomen om tijdens de landelijke Burendag met buurtgenoten
bollen te gaan planten.

Wethouders bekijken houten woongebouw

Hout heeft de toekomst!

Acht nieuwe
jongerenwoningen in
Ilpendam opgeleverd
De sleutel ontvangen van je eerste woning en op diezelfde
dag met de nieuwe buren proosten op de toekomst. Het
gebeurde eind september in Ilpendam. De bewoners van
acht jongerenwoningen werden door Wooncompagnie
uitgenodigd voor een speciale kennismakingsbijeenkomst,
zodat ze direct samen een band kunnen opbouwen. De
nieuwe appartementen zijn gerealiseerd op de locatie van
de voormalige Sebastianusschool en verdeeld over twee
blokken: de Kievit en de Grutto.

De eerste bewoners van het appartementencomplex
M’DAM in Monnickendam gaan binnenkort hun nieuwe
houten woningen betrekken. Deze unieke woningen
zorgen voor een zeer aangenaam woonklimaat omdat
hout nauwelijks omgevingstemperatuur vasthoudt.
Het wordt dus nooit te warm of te koud in de woning.
Wooncompagnie wenst de nieuwe bewoners heel veel
woongenot.

Zet uw buur in het
zonnetje!

Welke buurtbewoner en huurder van
Wooncompagnie verdient het om in het zonnetje
gezet te worden? Kent u iemand die actief is
in de buurt, juist eenzaam of om een andere
reden aandacht verdient? Laat het ons vóór
1 december weten door een mail te sturen naar
buurtteamwaterland@wooncompagnie.nl en
wie weet wordt uw buur door ons verrast.

Samen wisten de dames meer dan zestig buren
enthousiast te maken voor het planten van honderden
bloembollen langs de Achterhaven. Tijdens de
landelijke Burendag staken zij met elkaar de handen uit
de mouwen. ‘Via het Oranjefonds ontvingen we een mooie
bijdrage om bloembollen van te kunnen kopen’, vertelt
Mieke enthousiast. ‘Tuincentrum ’t Lokkemientje deed
hier zelfs nog een schepje bovenop. Tel daar het bedrag
van de tuincadeaubon die ik eerder via Woonvenster
had gewonnen bij op, en er was een mooi bedrag om
honderden bloembollen van te kopen. Zo konden we
de hele gracht op fleuren.’
Smaak te pakken
Door mee te doen aan Burendag wil Mieke niet alleen

de buurt vergroenen, maar ook de verbinding
versterken. ‘Hoe leuk is het om dit samen te doen’,
vervolgt Mieke. ‘Om de buren te motiveren mee te doen,
hebben we huis-aan-huis flyers verspreid. Uiteindelijk
waren er zestig enthousiaste buren bollen aan het
planten.’ Al met al kijken Mieke en Ine terug op een meer
dan geslaagde dag. ‘Nu nog even geduld tot het
voorjaar’, aldus Mieke. ‘We fantaseren al over een vervolg,
zodat we nog meer kunnen doen aan het vergroenen
van onze woonomgeving. We denken bijvoorbeeld aan
het ophangen van vogelhuisjes, het aanbrengen van
vaste planten die zomers en in de herfst bloeien of aan
bloembakken aan de brug. Misschien kunnen we daar wel
mee aan de slag in het voorjaar of tijdens de volgende
Burendag, want de smaak hebben we nu te pakken.’

Uw buurtteam
Wij zijn buurtteam Waterland e.o. en
vinden het belangrijk dat u prettig
woont, in een schone en veilige buurt. Wij
zetten ons hier graag samen met u voor
in. Als het nodig is, kunnen wij hiervoor
ook verschillende lokale organisaties
inschakelen.
Via Facebook houden wij u op de hoogte
van allerlei leuke projecten en actueel
nieuws. Volg ons via Wooncompagnie
Buurtteam Waterland e.o.

Contact
Wij zijn bereikbaar
via onze afdeling
Klantcontact via
088 17 18 190 of
via klantcontact@
wooncompagnie.nl
v.l.n.r.: Sandra (buurtconsulent), Mark (buurtbeheerder),
Kim (buurtconsulent) en Ron (buurtbeheerder)
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Wat vinden
onze huurders?
Wooncompagnie vaart komende jaren een nieuwe koers. Dat doen we
met elkaar en voor één doel: onze huurders. Wat vinden zij van onze
plannen? We vroegen het vijf bewoners die deel uitmaken van ons
Digitale Klantenpanel. Deze leden vragen wij regelmatig naar hun mening
over onderwerpen die hun woning, de buurt en Wooncompagnie aangaan.
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Steef Gerritsen (60)

‘Meer geld in woningen steken’
‘Eerlijk gezegd ben ik niet over alle onderdelen uit het koersdocument van
Wooncompagnie even enthousiast. Prettige wijken zijn belangrijk maar dat is,
hoe goed bedoeld ook, in mijn ogen niet de eerste verantwoordelijkheid van
een woningcorporatie. Wooncompagnie kan daar over meedenken, maar de
uitvoering zou moeten liggen bij de gemeenten. Een corporatie kan het geld
wat mij betreft beter in woningen stoppen. Het gaat erom dat ze streven
naar een goede prijs-kwaliteitverhouding. Ook prettig wonen ín je woning
is belangrijk. Als ons toilet wordt vervangen en ik krijg te horen dat we geen
hangtoilet krijgen en geen wandtegels tot het plafond, vind ik dat geen
verbetering. Dan ga je terug in de tijd. Uiteraard is een prettige woonomgeving
belangrijk, maar dat is iets wat we als buren onderling zouden moeten kunnen
regelen. Kortom, Wooncompagnie, focus je op je corebusiness.’

Joke van Mourik (70)
Cisca van Dijk (85)

‘Samenwerken aan leefbaarheid’
‘Je ziet het om je heen gebeuren. De kinderen van vrienden, onze
kleinkinderen: ze kunnen geen woning vinden. Het is gewoon
verschrikkelijk. Huurwoningen zijn niet beschikbaar en kopen is met
het huidige prijsniveau helemaal geen optie. Toen mijn man en ik
zestig jaar geleden een huis wilden huren was er ook woningnood.
Eigenlijk zijn we terug bij af, dat is treurig. Ik sta dus volledig achter de
nieuwbouwplannen van Wooncompagnie. Wat ik ook heel belangrijk
vind is dat er meer wordt gekeken naar de leefbaarheid. Je ziet
sommige wijken verpauperen, daar moet iets aan gebeuren. Het kan
wel zo zijn dat mensen hun tuin wel willen opruimen, maar gewoon niet
weten waar ze moeten beginnen. Dan zit er volgens mij maar één ding
op: elkaar helpen, net zoals dat vroeger gebeurde.’

‘Meer gevarieerde wijken’
‘In het koersdocument staat dat er in wijken plek moet zijn voor iedereen, dat vind ik een goede zaak.
In gevarieerde wijken is het prettig wonen. Ik vind het belangrijk dat er voldoende woningen voor
ouderen beschikbaar zijn, maar dan wel in wijken waar ook jongeren wonen. Wij kunnen met onze
levenservaring veel voor jongeren betekenen en andersom kunnen zij zorgen voor vreugde
en afleiding. Als verschillende doelgroepen naast elkaar leven, kunnen er mooie contacten
ontstaan. Zo creëer je een fijne leefomgeving. Wooncompagnie wil meer aandacht hebben
voor mensen, dat vind ik goed. Zelf vind ik het ook erg belangrijk dat er goed wordt
gekeken aan wie een bepaalde woning wordt toegewezen. Soms zie je dat één persoon
een eengezinswoning krijgt, terwijl een gezin amper aan passende woonruimte komt.
Dat stoort mij.’

Carla van der Meer (73)

Karin van Gog (35)

‘Nieuwbouw is hard nodig’
‘Dat Wooncompagnie zich meer gaat richten op mensen in
de buurt, vind ik een goede zaak. In de wijk waar wij wonen
staan bewoners voor elkaar klaar, maar dat is niet overal
zo. Wooncompagnie wil nog meer betrokken zijn bij wat er
lokaal leeft. Dat juich ik toe, al vind ik die betrokkenheid nu
al best groot. Toen ik hier drie jaar geleden kwam wonen
werd ik bezocht door een buurtbeheerder die me zei: als
er iets is, bel dan vooral. Ik zie het Buurtteam regelmatig
een rondje door de wijk lopen, dat geeft een goed gevoel.
Dat er meer dan duizend woningen worden gebouwd is
hard nodig: de wachtlijsten zijn veel te lang. Zelf ben ik hier
terechtgekomen via woningruil, maar ik realiseer me dat ik
veel mazzel heb gehad. Voor veel woningzoekenden is de
situatie uitzichtloos.’

‘Onderhoud blijft
belangrijk’

Bent u benieuwd
naar onze Koers?
Via onze website
kunt u ons
koersdocument
downloaden.

‘Wooncompagnie wil zich komende jaren
minder gaan richten op ‘de stenen’ en meer
op buurten en wijken. Ik begrijp de gedachte,
maar vind wel dat er aandacht moet blijven voor het
onderhoud van woningen. Wij wonen in een flat en het tocht hier
bij het leven. We hebben geen isolatieglas maar dubbelglas en
dat zit er al zo’n veertig jaar in. Wat mij betreft mag daar wel
eens iets aan gebeuren. De corporatie wil mensen die het verschil
maken in wijken en buurt ondersteunen. Dat is mooi, maar
dan moet je natuurlijk wel mensen kunnen vinden. Dat lijkt
me, zeker in deze tijd, heel erg moeilijk. Aan de andere kant:
alle kleine beetjes helpen. Wij wonen in een prima buurt
maar dat is natuurlijk niet overal het geval. Daar kunnen we
samen zoveel mogelijk aan doen.’
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Column

Samen zorgen voor fijne
buurten, waar iedereen zich
welkom voelt
Wanhopige blikken van medeprotestanten. Rake woorden op
de vele borden en spandoeken. Het Woonprotest in Amsterdam
heeft een grote indruk op me gemaakt. In de menigte ervaarde
ik een ‘festivalgevoel’ van landgenoten die radeloos zijn. Rade
loos omdat ze niet aan een passende woning kunnen komen.
Ik liep niet mee voor mezelf, maar voor alle slachtoffers van deze
wooncrisis. Een crisis waar ik me grote zorgen over maak.
De woningnood houdt ons bij Wooncompagnie dagelijks bezig.
We hebben onlangs met elkaar de Koers voor de komende jaren
bepaald. In dit koersdocument staat wat we willen bereiken
en hoe. Eén van onze belangrijkste taken is het creëren van
voldoende woonmogelijkheden voor mensen met weinig
koopkracht. Dat doen we in de eerste plaats door meer dan
duizend huurwoningen te bouwen. Daarnaast kijken we naar
mogelijke andere woonvormen, zoals woongemeenschappen.

Bewoners, die zich inzetten voor hun buurt, willen we gericht
gaan ondersteunen. Bij deze mensen zit een enorme energie.
Ik groeide op in een sociale huurwijk en mijn moeder was zo’n
stille kracht in de buurt. Ze stond voor iedereen klaar en nodigde
met kerst altijd alleenstaande ouderen uit voor koffie en gebak.
Ze deed dat puur vanuit haar hart en het werd erg gewaardeerd.

Stefan van Schaik,
directeur-bestuurder

‘Een leuke manier om
iets terug te doen’
Totaal verrast was Cees Moel (72) uit ’t Zand toen hij een
bloemetje kreeg overhandigd van zijn buurvrouw Yvonne
Hulleman. Of beter gezegd: van haar trouwe viervoeter
Vriend.

Ook hebben we komende jaren veel aandacht voor de leef
omgeving, de buurt waarin onze huurders wonen. Belangrijkste
vraag is: hoe kunnen we samen zorgen voor fijne buurten, waar
iedereen zich welkom en thuis voelt? Dat woordje ‘samen’ wordt
steeds belangrijker. We kunnen het namelijk niet alleen. Daarom
zoeken we meer dan ooit de samenwerking op met verschillende
lokale partijen en niet te vergeten: onze huurders. Want bewoners
kunnen in wijken en buurten het verschil maken.

Ook in die tijd speelde er vanalles in de wijk. Sommige buren
kampten met overlast, een uit Egypte afkomstige bewoner
worstelde met de taal en een dakloze man verschanste zich
regelmatig in ons trappenhuis. Dat is anno 2021 helaas niet
anders. In onze nieuwe Koers willen we mensen die het nodig
hebben, een steuntje in de rug geven. Weer in samenwerking
met onze lokale partners. En waar mogelijk met hulp ‘uit de
buurt’. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de
wereld een beetje beter wordt.

Yvonne Hulleman zet buurman
Cees Moel in de bloemetjes

‘Buurman Cees is helemaal gek van Vriend,’ vertelt
Yvonne Hulleman. ‘Zeker één keer per week komt hij wat
lekkers voor hem brengen. Soms zeg ik: ‘buurman wat
lief, maar kunt u uw centjes niet beter aan iets anders
besteden?’ Dan zegt hij: ‘nee hoor, ik vind het veel te
leuk om dit te doen voor het beesie’. Vervolgens geeft hij
dan steevast Vriend een aai over zijn bol.’
Krantje achter de regenpijp
‘De buurman is altijd in voor een praatje en erg attent.
Soms koopt hij een krantje en stopt die na het lezen bij mij
achter de regenpijp. En toen hij zeventig werd nodigde hij
mij en nog een buurvrouw uit, hoe leuk is dat?’
‘Ik wilde graag iets terugdoen voor buurman Cees,
maar dan wel iets bijzonders. Iets dat hij niet verwacht.
Om die reden meldde ik me aan voor deze rubriek.
Het is een mooie manier om iemand in het zonnetje te
zetten. Omdat Cees zo gek is op Vriend, heb ik de bos
bloemen namens mijn hond aangeboden. Dat kon hij
erg waarderen.’
Zet uw buren in de bloemetjes!
Heeft u ook leuke buren en zou u ze graag eens
letterlijk in de bloemetjes willen zetten? Gewoon om
ze te laten weten wat ze voor u betekenen? Dat kán!
Elk kwartaal geven we, namens een huurder, een
bloemetje weg aan de buren. Laat ons weten welke
buur u wilt verrassen met een bloemetje en waarom.
Mail dit naar woonvenster@wooncompagnie.nl. Onze
redactie kiest uiteindelijk de meest originele inzending.

Heeft u een tip of suggestie?

Voor al uw vragen aan Wooncompagnie:

Mail naar woonvenster@wooncompagnie.nl

telefoon

088 17 18 190
ma t/m vr 8.00 tot 17.00 uur

Volg ons op social media

e-mail

klantcontact@wooncompagnie.nl

postadres Postbus 160, 1620 AD, Hoorn (NH)

wooncompagnie.nl

