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These are the
voyages of
the Starship
Enterprise

Kort nieuws

To boldly go where no man has gone before’. Zo begon

Bewoners
De Archipel
oefenen met
de brandweer

iedere week de serie StarTrek die ik als klein jochie regel

Op 12 december oefenden bewoners van

matig bekeek. De avonturen die Captain Kirk en zijn

het wooncomplex De Archipel samen

‘These are the voyages of the Starship Enterprise (…. )

eeuwige adjudant Spock beleefden waren exotisch,

Directeur Paul van Roosmalen

met de brandweer. In het trappenhuis

hightech en liepen altijd goed af.

ontstond een zogenaamde brand waarbij
veel rook vrij kwam. Brandweermannen

Bijna honderd jaar beleeft De Gemeenschap haar eigen spannen-

De Gemeenschap zelf was zoekende naar nieuwe vergezichten als

brachten de bewoners in veiligheid en

de avonturen hier in de meest noordelijke stad van het zuiden, in

het gaat over het betrekken van huurders bij de te maken

gaven na de oefening informatie over

Nijmegen. De avonturen waren en zijn niet bij iedere Nijmegenaar

keuzes. Dit vormde aanleiding om in 2014 te starten en samen

brandveilig wonen.

bekend. Je moest bij de Spoorwegen werken of lid zijn van een

met 40 betrokken huurders op zoek te gaan naar een nieuwe vorm

vakbond wilde je deelgenoot worden van deze Gemeenschap. Je

van huurdersbetrokkenheid binnen de regels van de overlegwet

kwam er dus zomaar niet tussen en vaak werd een woning voor

en de Woningwet.

langere tijd binnen een familie bewoond. Zo ook de woning aan

Rapportcijfers

de Palestrinastraat 11 die onlangs in het nieuws was. Een woning

Het doet ons deugd dat op 10 januari jongstleden De Gemeen-

waar ruim 85 jaar een familie heeft gewoond en waar de tijd stil

schap met de nieuwe en eerste Huurdersorganisatie De Gemeen-

leek te hebben gestaan.

schap (HOG) een samenwerkingsovereenkomst heeft getekend.

De Gemeenschap heeft in 2016 de

In 2016 heeft Aedes, de vereniging van

De Gemeenschap is zeer tevreden met

De voorzitter van de HOG, de heer Harry Burgers, is een oud

klanttevredenheid laten onderzoeken.

woningcorporaties, de dienstverlening

deze rapportcijfers.

In relatieve stilte werkte De Gemeenschap decennialang als vere

bekende van De Gemeenschap en maakt al ruim 60 jaar deel uit

Al onze bewoners konden ons rapport-

gemeten onder alle woningcorporaties.

niging aan het wonen. Tot eind jaren negentig legde het Bestuur

van onze geschiedenis. Bij mijn eerste treffen gaf hij aan dat de

cijfers geven voor onze dienstverlening.

Op basis van deze meting krijgen wij een

in een jaarlijkse algemene ledenvergadering verantwoording af

omzetting van de vereniging naar een stichting eind jaren negen-

Hieronder ziet u onze cijferlijst.

A-score (dit was in 2015 een B-score).

aan haar leden/huurders en iedereen was tevreden. In de tijds-

tig in zijn ogen geen goede zet was voor de huurders. Ik spreek de

geest van toen vormde De Gemeenschap zich om van vereniging

verwachting uit dat wij samen met de HOG weer nieuwe spannen-

naar stichting en bleef de jaarlijkse huurdersraadpleging voort-

de avonturen in Nijmegen gaan beleven en dat onze gezamenlijke

bestaan. Toch moest er iets veranderen. De nieuwe Woningwet

avonturen altijd goed aflopen.
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gaf aan huurders een sterkere positie richting de huisbaas. De
gemeente had behoefte aan een nieuwe onderhandelingspartner

Een mooi 2017 toegewenst,

in het licht van de jaarlijks te maken prestatieafspraken.

Paul van Roosmalen

Inhoud

Onderhoud
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Spoorbuurt: start Groot Onderhoud
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Sinds 1 januari werkt Martien Roelofsma als

bijvoorbeeld als een tuin er verwaarloosd

Onderhoud Hengstdalseweg
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buurtbeheerder voor De Gemeenschap. U

uitziet.

Nieuwe buurtbeheerder
kunt hem tegenkomen in alle buurten en

Column Paul van Roosmalen
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Het gemak van een automatische incasso

Martien: ‘Omdat ik veel in de wijken ben,

schap staan. Op de Griftdijk-Noord

signaleer ik vaak als eerste een probleem.

is Martien zelfs dagelijks te vinden.

Ik vind het belangrijk om problemen zo
snel mogelijk op te lossen. Dat doe ik bij-

Is uw e-mailadres al bij ons bekend?
Een leefbare wijk maken we samen

2

10

wijken waar woningen van De Gemeen-

10
11

Is uw woning winterklaar?

11

Minibieb, meer dan een verzameling boeken

12

Samen met u werkt hij aan een leefbare

voorbeeld door een luisterend oor te bie-

woonomgeving die schoon, veilig en pret-

den, advies te geven of hulp van anderen

tig is. Martien voert kleine reparaties en on-

in te schakelen. Ik zet me voor meer dan

derhoudswerkzaamheden uit. Ook spreekt

100% voor u in, zodat u zo prettig mogelijk

hij bewoners aan op hun woongedrag,

kunt wonen.’
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Huurdersorganisatie
De Gemeenschap
In 2016 is Huurdersorganisatie De Gemeenschap (HOG) opgericht. Met de oprichting van een huurdersorganisatie
voldoet De Gemeenschap aan de Woningwet, die overleg en inspraak tussen huurders en corporaties bevordert.
Op 10 januari ondertekenden Harry Burgers (voorzitter van de HOG) en Paul van Roosmalen (directeur van
De Gemeenschap) tijdens de nieuwjaarsborrel een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staan o.a. de onderwerpen
die de HOG met De Gemeenschap in de toekomst gaat bespreken.

Hoe het begon
In maart 2016 heeft De Gemeenschap aan alle bewoners ge

vraagd om zich kandidaat te stellen voor het bestuur van de

Harry Burgers en Paul van Roosmalen zetten hun handtekening onder de overeenkomst

HOG. Ook vroeg De Gemeenschap aan bewoners om zitting te
nemen in een selectiecommissie die de bestuursleden zouden
kiezen. Na de selectieprocedure zijn vijf kandidaten gekozen die
Wat doet de HOG?

samen het bestuur van de HOG vormen. Dit zijn:
Gelijktijdig met de oproep voor bestuursleden van de

De HOG praat en denkt mee over het beleid van De Gemeen-

•

Harry Burgers (voorzitter)

HOG werd er een wedstrijd uitgeschreven voor het ont

schap. De Gemeenschap en HOG overleggen ten minste drie

‘Wij staan open voor alle bewoners. Ik wil
een sfeer van vertrouwen creëren.’

•

Jaap Gersie (secretaris)

werpen van een logo. Tijdens de nieuwjaarsborrel presen-

keer per jaar. Eén keer per jaar is er een contactmoment met

Harry

•

Olivera Micovic

teerde de HOG het winnend ontwerp van bewoonster

de Raad van Toezicht. Onderwerpen die tijdens het overleg aan

•

Wim Reijnen

Wilma Coehoorn. Uiteraard is dit logo te zien op de

bod komen zijn onder andere renovaties, het huurprijsbeleid, de

•

Harold de Vries

website van de HOG (www.huurderswbsg.nl).

algemene voorwaarden bij standaard huurovereenkomsten en
de agenda te staan. Maar ook thema’s zoals de leefbaarheid in de

‘Ik wil de stem van de huurder zijn en
graag meedenken en meepraten over
diverse onderwerpen.’

buurt en de huisvesting van ouderen, gehandicapten en perso-

Harold

het toewijzings- en verhuurbeleid. Ook komt het Bedrijfsplan op

nen die zorg nodig hebben staan op de agenda.

De Gemeenschap. De Gemeenschap is blij met de huurders

‘Het feit dat er een huurderorganisatie is,
leidt tot meer aandacht naar de bewoner.
Wij zijn een serieuze gesprekspartner van
De Gemeenschap.’

organisatie omdat zij veel waarde hecht aan de inbreng van

Jaap

Gesprekspartner
De HOG is de belangrijkste gesprekspartner namens alle bewoners en zij behartigt uw belangen tijdens de overleggen met

bewoners bij het maken van beleid. Met de HOG weet De
Gemeenschap nog beter wat bewoners belangrijk vinden.


Prestatieafspraken
Elk jaar maken gemeenten en woningcorporaties afspraken over wat zij de komende jaren gaan doen. Deze afspraken heten
prestatieafspraken. Op basis van de nieuwe Woningwet zijn huurders volwaardig partij aan tafel bij het overleg hierover.
In 2016 heeft de HOG meegepraat en meegedacht over de thema’s voor 2017. De prestatieafspraken voor dit jaar zijn in
december 2016 ondertekend. Voor het nieuwsbericht hierover verwijzen wij u naar www.wbsg.nl.
HOG leden v.l.n.r. Wim Reijnen, Jaap Gersie, Harry Burgers, Harold de Vries, Olivera Micovic
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Onderhoud
Spoorbuurt: start Groot Onderhoud
In Nijmegen-Oost bouwde De Gemeenschap in 1923 haar eerste woningen in de Spoorbuurt, in de wijk Hengstdal.
Tot 1928 werd er gebouwd en nu staan er bijna 500 woningen die inmiddels aardig op leeftijd zijn. Omdat wij zuinig zijn
op onze woningen starten we met de werkzaamheden aan de woningen. Dit noemen we Groot Onderhoud. Na dit Groot
Onderhoud gaan de woningen langer mee en is het woongenot groter.

Poortgebouw aan de Van ’t Santstraat, één van de beeldbepalende gebouwen van de Spoorbuurt
In maart beginnen we met de aanpassingen van de bijna 100-

Modelwoning

jarige woningen. Duurzaamheid speelt hierbij een grote rol.

Voordat de werkzaamheden beginnen, wordt een vrijgekomen

Mevrouw Van de Geijn voor haar woning

woning in de Palestrinastraat aangepast en ingericht als modelWat gaan we doen?

woning. Hier krijgen bewoners een indruk van wat we gaan doen

De werkzaamheden richten zich vooral op de buitenkant van de

en hoe de woningen er straks uit gaan zien.

woningen. We isoleren de daken en de gevels, we vervangen de

Onderhoud Hengstdalseweg

ramen door dubbel glas en er komt mechanische ventilatie waar-

Rondleiding

door de luchtkwaliteit in de woning beter wordt. In de woning

Voordat de woning in de Palestrinastraat werd omgetoverd tot

plaatsen we individuele warmtemeters en de buitenzijde van de

modelwoning kregen buurtbewoners nog een unieke kans om

Duurzaamheid is belangrijk voor De Gemeenschap, zeker als het gaat om energiebesparing. Dit heeft twee voordelen:

woning wordt geschilderd. Na deze aanpassingen zijn de huizen

deze bijzondere woning te bekijken. De bewonersprojectgroep

we sparen het milieu en de huurlasten voor onze bewoners gaan omlaag. Daarom zijn we begonnen om de isolatie van

comfortabeler. Het energieverbruik gaat omlaag en daarmee ook

organiseerde samen met De Gemeenschap een rondleiding.

woningen met een laag energielabel te verbeteren.

de energierekening.

Hans Peters, opzichter Projecten en Nieuwbouw van De

‘De werkmannen hebben
hun werk netjes gedaan en
waren erg vriendelijk.’

Gemeenschap, vertelt waarom de woning zo bijzonder is:

Eind 2016 hebben we een aantal wonin-

Beschermd Stadsbeeld

‘De woning is in 1928 gebouwd en is nog in originele staat.

gen aan de Hengstdalseweg aangepast.

In 2006 heeft de gemeenteraad van Nijmegen de Spoorbuurt

Sinds de bouw ervan is er nauwelijks wat veranderd. De

Het dak is geïsoleerd en we hebben de

in de wijk Hengstdal als Beschermd Stadsbeeld aangewezen.

bewoonster woonde hier al 85 jaar en wilde dat niet. Ze wilde

ramen voorzien van een betere kwaliteit

Dit betekent onder andere dat de gevels moeten blijven staan.

geen andere keuken, geen badkamer of verwarming. Ze vond

dubbel glas (HR++). Ook zijn de spouw-

Vanzelfsprekend moeten de bewoners

Vanzelfsprekend houden we hier rekening mee. Het oorspronke-

het goed zoals het was. De beglazing hebben we op een gege-

muren opnieuw geïsoleerd waar dat

instemmen met deze aanpassingen.

In 2017 gaan we nog meer woningen in

lijke karakter van de Spoorbuurt blijft ook na het Groot

ven moment wel aangepast en na lang aandringen mochten we

nodig was. Tot slot zorgt een mechanische

Mevrouw Van de Geijn is een van de be-

Hengstdal energiezuiniger maken. We

Onderhoud behouden.

ook een nieuw toilet plaatsen.’

ventilatiebox voor gezonde en schone

woners die dat deed. Zij vertelt: ‘Van

informeren bewoners in een vroeg stadi-

lucht in huis. Met deze verbeteringen

te voren zag ik enorm tegen de werk-

um over de werkzaamheden zodat zij op

Bijna 100 buurtbewoners hebben een bezoek gebracht aan

gaan de woningen van energielabel D/E

zaamheden op, want je hebt er natuurlijk

de hoogte zijn wanneer het onderhoud

de woning.

naar energielabel B.

wel overlast van. Maar het is me al met

plaatsvindt.

6

al erg meegevallen. De werkmannen
hebben hun werk netjes gedaan en waren
erg vriendelijk. Ik ben erg blij met deze
aanpassingen.’
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Toelichting Bedrijfsplan 2017-2020
Op 9 november heeft de Raad van Toezicht het Bedrijfsplan 2017 - 2020 goedgekeurd. In dit plan staat wat De Gemeenschap de komende jaren gaat doen.

Een duurzaam thuis

Financiële situatie op orde

Een duurzaam thuis bereiken we op verschillende manieren.

Steeds meer mensen hebben moeite om de maandelijkse huur

Wij investeren in bestaande woningen zodat deze energie

op te brengen. Wij willen onze bewoners ondersteunen om een

zuiniger worden. We isoleren het dak en de spouwmuren en

stabiele financiële situatie te creëren. Onze ambitie is om geen

plaatsen dubbele beglazing waar dat nodig is. Door de vervan-

enkele bewoner op basis van alléén een huurachterstand uit huis

ging van cv-ketels wordt een beter binnenklimaat bereikt. Deze

te zetten.

aanpassingen zorgen ervoor dat al onze woningen minimaal
energielabel B hebben en de energierekening lager wordt. Eind

Convenant Vroegsignalering Schulden

2016 zijn we in Hengstdal begonnen met het duurzaam maken

Wij willen niemand op basis van alléén een huurachterstand uit

van woningen. In de Spoorbuurt is verduurzaming een belangrijk

huis zetten. Om deze ambitie kracht bij te zetten, hebben wij

onderdeel bij de renovatiewerkzaamheden.

op 19 september 2016 het convenant Vroegsignalering Schulden

In dit artikel leest u hoe wij werken aan een prettig, duurzaam en

ondertekend.

betaalbaar thuis. Uiteraard staat er nog veel meer in ons bedrijfs-



plan. Het volledige bedrijfsplan kunt u vinden op onze website
www.wbsg.nl

Nieuwbouwprojecten

Samen met NUON, Vitens, zorgverzekeraars en andere wo-

Bij nieuwbouwprojecten staat duurzaamheid hoog in het vaan-

ningcorporaties hebben we afspraken gemaakt hoe we zo snel

del. De Gemeenschap heeft de ambitie om energiezuiniger te

mogelijk oplossingen kunnen vinden voor mensen die betaal-

bouwen dan de gestelde eis. Voor het toekomstig nieuwbouw-

achterstanden hebben. Als er betaalachterstanden zijn bij andere

Een prettig thuis

Een keer per vier jaar stelt de minister Rijksprioriteiten

project Koningsdaal onderzoekt De Gemeenschap samen met

organisaties kunnen ook huurachterstanden snel oplopen. Geza-

Wij willen voor iedereen een prettig thuis creëren. Thuis als een

Volkshuisvesting vast. Op basis hiervan stelt de gemeente

de projectontwikkelaar de mogelijkheden voor de bouw van

menlijk kunnen we extra stappen zetten om erger te voorkomen.

comfortabele en veilige plek. Wij zijn ervan overtuigd dat uw

Nijmegen een woonvisie vast.

energieneutrale woningen. Zo kijken we onder andere naar de

woongenot groter wordt wanneer u tevreden bent over uw wijk

isolatie, installaties en het zelf opwekken van energie door middel

Meer informatie hierover kunt u lezen op onze website

van zonnepanelen.

www.wbsg.nl

en u zich veilig voelt in uw wijk. Ook zijn wij ervan overtuigd dat

De gemeenteraad heeft op 27 januari de Woonvisie

we een prettig thuis samen maken. Wij willen met u invulling

‘Samen werken aan goed wonen’ vastgesteld. Hierin

geven aan uw leefomgeving. We vragen om uw inzet (waarbij we

staan de hoofdlijnen van het woonbeleid, inclusief een

Flexibel bouwen

rekening houden met ieders capaciteiten) en geven mogelijk

uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Onderdeel

Bij duurzaamheid gaat het niet alleen om het energielabel.

heden terug. Zo ondersteunen wij bewonersinitiatieven zoals een

van de uitvoeringsagenda is het maken van prestatie-

Duurzaamheid is ook het bouwen van geliefde woningen die

wijkfeest of het opzetten van een buurtmoestuin. In Hengstdal

afspraken met Nijmeegse woningcorporaties en huur-

bewoners in stand willen houden en waarbij we rekening

staat een minibieb. Hoe dit idee is ontstaan kunt u lezen op de

dersorganisaties. Hierin staat wat de woningcorporaties

houden met demografische ontwikkelingen en de toenemende

In het Bedrijfsplan 2017 - 2020 gaan wij op pagina 18 in

achterzijde van dit bewonersblad.

samen met de huurdersorganisaties en de gemeente de

behoefte aan (mantel)zorg. Flexibel bouwen dus waarbij we de

op de scheiding van ons DAEB en niet-DAEB bezit. Ook

komende jaren doen in de stad. De Gemeenschap en de

woning flexibel kunnen indelen zodat verschillende huishoud

hebben wij onze begrotingen opgenomen. Vanaf pagina

Investeren in sociale voorzieningen vinden wij ook belangrijk

HOG hebben deze prestatieafspraken op 14 december

samenstellingen er kunnen wonen. Nu, maar ook over 30 jaar.

21 leest u hoe deze voor 2016 en 2017 zijn opgebouwd.

voor het leefbaar houden van wijken. Een goed voorzienings

2016 getekend.



In de meerjarenbegroting 2017 - 2026 staan onze plan-

niveau draagt positief bij aan uw woongenot. De vergrijzing in

Een betaalbaar thuis

nen opgenomen die wij willen uitvoeren, waaronder de

ons land zorgt ervoor dat de vraag naar passende woonruimte in

Wij bieden goede woningen tegen een betaalbare prijs (sociale

bouw van minimaal 50 appartementen in Konings-

de nabijheid van voorzieningen toeneemt. In de wijken Hengst-

huurwoningen). Het is onze ambitie om jaarlijks gemiddeld 10

daal en het Groot Onderhoud Spoorbuurt.

dal en Lindenholt investeren we daarom in vastgoed voor een

nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Zo vergroten wij onze

oudere, zorgbehoevende doelgroep.

woningvoorraad en blijven we reageren op de vraag naar betaalbare woonruimte in Nijmegen.
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Het gemak
van een
automatische
incasso

Voordelen

meer heeft. En als u het niet eens bent

De makkelijkste manier om uw huur te

met de afschrijving, dan kunt u deze laten

betalen is per automatische incasso.

terugboeken. U heeft hiervoor dan acht

Hierdoor heeft u geen omkijken meer

weken de tijd.

Is uw woning winterklaar?

naar uw huurbetaling. U weet zeker dat
u de huur maandelijks op tijd (de eerste

Aanmelden

van de maand) betaalt en dat het huur

Nieuwe huurders van De Gemeenschap

bedrag klopt.

zijn verplicht om een machtiging voor

Uw woning kan tijdens de koude wintermaanden wat extra
aandacht nodig hebben. Hieronder vindt u een aantal tips
die ongemakken voorkomen en kosten besparen.

automatische incasso af te geven.
Stopzetten

Wanneer u voortaan per automatische

U kunt de machtiging op elk moment

incasso wilt betalen kunt u een formulier

schriftelijk intrekken. Bij beëindiging van

opvragen bij onze afdeling Woondiensten

de huurovereenkomst wordt de auto-

via 024-3817800 of door het formulier

matische incasso stopgezet vanaf het

op onze website www.wbsg.nl

bevriezing door ze af te tappen of te isoleren. Heeft u een

moment dat u geen betaalverplichting

te downloaden.

buitenkraan? Sluit deze dan ook tijdig af om te voorkomen

•

Bescherm kranen, leidingen en de warmtemeter tegen

dat de waterleiding bevriest en barst.

•

Controleer uw cv-ketel. Ontlucht de ketel en zorg dat er genoeg waterdruk is. De druk moet tussen de 1.5 en 2 bar zijn.

•

Bij strenge vorst is het beter de thermostaat niet lager dan
15 graden te zetten. Zet daarnaast alle radiatoren een klein

Is uw
e-mailadres
al bij ons
bekend?

•

Ook als het buiten koud is, is het belangrijk om uw wo-

beetje open. Zo voorkomt u dat deze bevriezen.

ning goed te ventileren. Om te voorkomen dat uw huis te
vochtig wordt is het verstandig om af en toe een raam open
te zetten. Zo zorgt u voor een droge en gezonde lucht in

•

Haal strooizout en een sneeuwschuiver in huis. Hiermee
houdt u uw stoep eenvoudig sneeuw- en ijsvrij.

uw woning. Bovendien kost het opwarmen van droge lucht
minder energie en zo bespaart u dus ook kosten.

Een leefbare wijk maken we samen
Heeft u ideeën om de leefbaarheid
in uw wijk te verbeteren?


Laat het ons weten. Stuur een

Wilt u samen met uw medebewoners
groente, fruit of bloemen telen?

e-mail naar Judith van Hout
(j.vanhout@wbsg.nl) of bel haar
via 024 – 3817800. Samen kijken
we naar de mogelijkheden.

Of wilt u net als een van onze
bewoners een mini-bieb?
10
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Minibieb, meer dan een
verzameling boeken!
In steeds meer dorpen en steden, wereldwijd en in

contact tussen de buurtbewoners en dat draagt bij aan de

Nederland, duiken minibibliotheken op. Ook in Nijmegen

leefbaarheid in de wijk. Ik heb De Gemeenschap, de verhuurder

kun je op steeds meer plekken boeken lenen, ruilen of

van mijn woning, benaderd en zij reageerde direct enthousiast.’

achterlaten.
Een aantal weken later stond een aannemer voor Karens deur
Woningbouwstichting De Gemeenschap gaf gehoor aan de

om de door hen gebouwde minibieb in de voortuin te plaatsen.

wens van bewoonster Karen en plaatste een minibieb

Karen: ‘Ik ben heel erg blij dat De Gemeenschap deze minibieb

in haar voortuin.

heeft laten bouwen en dat zij dit zo snel heeft gedaan. De afspraak die we hebben gemaakt is dat ik zorg voor het onderhoud

‘Het idee voor een minibieb in deze buurt is ontstaan tijdens

van de minibieb. Hier heb ik potjes verf voor gekregen.’

de ‘Oasis Game Experience’ (9-14 mei 2016) vertelt vertelt Karen
aan Sanne Vermeulen, medewerkster Communicatie van De

Buurtbewoners weten de minibieb inmiddels goed te vinden.

Gemeenschap. Welzijnsorganisatie Tandem wilde de buurt

‘Het gaat helemaal vanzelf, ik hoef niks te doen of uit te leggen.

participatie in Hengstdal bevorderen en bedacht een buurtspel

Mensen uit de buurt lopen hier regelmatig langs om boeken te

waarbij bewoners een gemeenschappelijke droom (de Oasis) in

brengen, te halen of te ruilen. Af en toe maak ik dan een praatje

kaart moesten brengen en deze vervolgens gingen uitwerken (de

met hen en dat zorgt ervoor dat je elkaar weer een beetje beter

Game). Eén van de dromen van de buurt was het maken van een

leert kennen. Het heeft mij ook gestimuleerd om zelf meer te

minibieb die in de tuin van bewoonster Loubna in de Olijfwilgs-

gaan lezen, aldus Karen.’

traat werd geplaatst.
De minibieb heeft bovendien ook geleid tot vriendschap tussen

‘Ik ben zelf ook meer gaan lezen’

Karen en Loubna. De twee vrouwen wandelen regelmatig met
elkaar, wisselen onderling boeken uit en door de gesprekken
leert Loubna ook steeds beter Nederlands spreken. De minibieb

Een leefbare wijk

van Karen is dus meer dan een verzameling boeken.

Dit wil ik óók in mijn tuin, dacht Karen. Ze vervolgt: ‘Een kennis
vertelde me dat sommige woningbouwstichtingen dit soort
initiatieven ondersteunen. Een minibieb kan zorgen voor beter
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