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We gaan vol goede moed de 
zomer in, want het begin is er. 
Besmettingen lopen terug, 
vaccineren loopt op schema. 
Het kabinet versoepelt hierdoor 
steeds meer maatregelen; meer 
mensen thuis ontvangen, weer 
zonder afspraak een winkel 
binnenstappen, of een dagje uit. 
Stapje voor stapje komen we 
dichterbij een ‘normale’ 
samenleving. Wat meer ruimte 
voor gezelligheid dus. 

Ga met ons in gesprek
Ondanks de positieve blik naar 
de toekomst zijn we niet 
vergeten dat velen geraakt 

zijn door de coronacrisis. Niet 
alleen fysiek of emotioneel, maar 
zeker ook financieel. Ik heb het 
de afgelopen tijd al vaker gezegd 
in mijn berichten aan u: bent u 
bang dat u de huur niet kunt 
betalen? Blijf daar niet mee 
rondlopen en neem contact 
met ons op. Samen met u gaan 
we op zoek naar een passende 
oplossing. 

Verhalen groot en klein
In elke Post van Portaal hebben 
we aandacht voor uw verhalen. 
Groot en klein. Zo leest u in dit 
nummer waarom de familie Jager 
uit Nijmegen hoopt op lekker 

veel zonuren deze zomer. Marik 
uit Amersfoort vertelt waarom 
hij omkijken naar zijn buren niet 
ziet als iets extra’s doen. Maar 
gewoon als iets dat bij hem past. 
En hoe kan een muurschildering 
bijdragen aan minder overlast? 
Ik heb de verhalen met veel 
plezier gelezen, ik hoop u ook. 

Ik wens u bij deze een fijne 
zomer en op naar een 
samenleving zonder corona.

Hartelijke groet,

Dirk Jan van der Zeep
Voorzitter Raad van Bestuur

Daarmee wekken de bewoners samen jaarlijks 
zo’n 8 miljoen kWh schone elektriciteit op en 
besparen zij 3,7 miljoen kilo CO2. 

Vanaf 2018 bood Portaal ruim 5.500 bewoners 
van eengezinswoningen met een geschikt dak 
de mogelijkheid om zonnepanelen te laten 
plaatsen. Meer dan de helft van de bewoners 
deed mee. Ook op ruim 200 appartements
gebouwen plaatsten we zonnepanelen. 

Mevrouw Jager koos voor zonnepanelen 
vanwege het milieu. “Ik rijd ook geen oude 
diesel meer en we scheiden ons afval al 
heel lang. Mijn zoon vindt het dak met de 
zonnepanelen mooier geworden. Ik hoop 
op heel veel zonuren!”

Beste bewoner, 

Mijlpaal 30.000 zonnepanelen
Op het dak van de familie Jager aan de Boomvalkstraat in Nijmegen zijn op 17 mei 
zonnepanelen geplaatst. Daarmee bereikte het project Zonnig Portaal een mooie 
mijlpaal: in totaal zijn er meer dan 30.000 zonnepanelen geplaatst. 

Van links naar rechts: Wieke van Veldhuizen (Portaal) en mevrouw Jager en haar zoon.
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Hittegolven zullen in de toekomst 
vaker voorkomen en langer duren. 
Dat betekent ook dat het in woningen 
warmer wordt. Warmte die eenmaal 
binnen is, is er lastig uit te krijgen. 
Dus moeten we dat zien te voor
komen. Portaal wil niet dat bewoners 
het te warm krijgen in hun woning. 
Zo voorkomen we ‘hittestress’.

Het tegengaan van deze hittestress 
doen we samen met u. De beleving 
van warmte of hitte is afhankelijk per 
gebouw en omgeving. Maar is ook 
persoons afhankelijk. Waar de ene 
bewoner 29 graden met weinig wind 
heerlijk vindt, zal de ander bij die 
temperatuur zich minder prettig 
voelen. Daarom nemen we als 
uitgangspunt de beleving van u, 
als individuele bewoner. Dat wil 
niet zeggen dat wij de woning waar 
u hitte klachten ervaart, meteen 
gaan aanpassen. Wel doorlopen we 
met u een aantal stappen, om het 
wonen tijdens extreme warmte 
aangenamer te maken.

In veel gevallen kunt en mag u zelf 
maatregelen nemen. Bijvoorbeeld 
door het aanbrengen van zonne
schermen, screens of zonwerende 
folie. Informeert u hierover altijd bij 
ons wat er in uw woning mogelijk is. 
Maar er zijn ook veel praktische tips, 
die geen geld kosten. De tips vindt 
u hiernaast.

Meer tips voor een koele woning en 
de brochure downloaden? Kijk dan 
op www.portaal.nl/koele-woning.

Een koele woning in de zomer
De afgelopen twee zomers leek het wel of Nederland aan de Middellandse zee lag. 
Overdag zon en zweten. We koelden af in de zee, het zwembad of met de voeten 
in een teiltje. De nachten waren plakkerig. We woelden en konden slecht slapen. 
Onze zomers worden heter en daarmee uw woning mogelijk ook. 

Houd daarna ramen en 
deuren de hele dag zo dicht 
mogelijk. Doe gordijnen of 
luxaflex dicht aan de kant 
waar de zon staat.

Zet een ventilator neer om 
koele lucht in uw woning te 
verspreiden. Zet er een fles 
met bevroren water voor.

 Zet ‘s ochtends als het 
nog koel is alle ramen en 
deuren maximaal een uur 
open. Zet tegelijkertijd de 
mechanische afzuiging op 
de hoogste stand.

Maak uw balkon en tuin 
groener. Groen zorgt  
voor koelte.

Droog uw was buiten.

 U kunt in veel gevallen 
zonwering aanbrengen 
aan de buitenzijde van uw 
woning. Hiervoor kunt u 
toestemming vragen via 
een ZAV-formulier* dat u 
vindt op onze website.  
*Zelf Aangebrachte Voorzieningen.

Houd de luchtvochtigheid ‘laag’ 
en het voelt binnen prettiger bij 
hogere temperaturen. Vochtige 
lucht ontstaat door bijvoor beeld 
veel planten in de woonkamer. 
Breng deze tijdelijk naar een 
andere ruimte.

Tips:  
Hoe houd ik de 

temperatuur 
in mijn woning 

laag? 
1 2

5

4

3

6

7

http://www.portaal.nl/koele-woning


4 | Post van Portaal

Op stap met wijkbeheerder Fred
Het is nog stil op straat wanneer wij  
’s ochtends uit de auto stappen. Een enkele 
buurtbewoner laat de hond uit. We zijn in 
de Arnhemse wijk De Laar. Een wijk waar het 
prettig wonen is. Het is dan ook een gewilde 
wijk voor gezinnen met kinderen. We lopen 
naar de rand van het Bingelradepark en 
kijken vanaf de brug over de grote vijver uit 

op ons complex aan de Baakhovenstraat. 
Het is een statig appartementencomplex. 
Het bestaat uit drie delen die onderling 
verbonden zijn. Samen strekken zij zich 
als een lint langs de Baakhovenstraat uit. 
Via een tunnel kun je naar de andere kant 
van het complex komen. Bewoners en 
anderen uit de wijk gebruiken deze 
doorgang vaak. 

Fred Martens is wijkbeheerder in Arnhem. 
Hij is iedere week in en rondom het complex 
aan de Baakhovenstraat te vinden. 

Als alle blikken op jou  
gericht zijn
Hoe zorg je dat jongeren gestimuleerd worden ergens anders te gaan ‘hangen’? 
Hoe lekker ‘chill’ je als hangjongere wanneer vele ogen op je gericht zijn? 
Of wanneer camera’s je bekijken? Hoe veranderen we een populaire hangplek 
weer naar een plek waar iedereen die er loopt zich prettig voelt, zonder daarbij 
een ‘wijzende vinger’ naar jongeren te maken? 

‘ Bewoners voelden zich 
onveilig. En dat nemen 
wij serieus’

Fred Martens, wijkbeheerder in Arnhem, voor de tunnel 
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voorbijgaan lijkt het een hele vriendelijke 
muurschildering. Maar wie langer blijft staan, 
voelt zich bekeken. En dat is precies de 
bedoeling. Fred vertelt: “We hebben bewust 
gekozen voor een prettige, lichte kleur. 
Ze sieren de muur en maken het complex 
een beetje mooier. Maar voor jongeren 
is het hopelijk geen fijne hangplek meer.” 
Is de overlast hiermee opgelost? Nee, we 
blijven aanspreken en de camerabeelden 
blijven wij delen met de politie. Maar we 
hopen dat de muurschildering een positieve 
bijdrage levert aan de goede sfeer in 
de buurt.

Een creatieve oplossing
Het bureau ging voor ons aan de slag. 
Zij namen de locatie goed onder de loep 
en kwamen met een verrassend ontwerp. 
Vele ogen die op de jongeren gericht zijn. 
Geen echte ogen, maar geschilderde ogen 
in een vrolijk ontwerp. Hierbij maken zij 
gebruik van de kleuren die er al zijn. Zo oogt
het, ondanks de grote muurschildering, 
toch rustig. 

Ogen 
De klus wordt in juli geklaard. De muur wordt 
eerst groen/blauw geverfd. Deze kleur komt 
overeen met de kleur die in het schilderwerk 
van het complex is gebruikt. Daarna worden 
tientallen ogen op de muren bij de tunnel 
aangebracht. Ieder oog is anders. In het 

Hij vertelt: “We kregen een aantal meldingen 
van bezorgde bewoners. Zij zagen steeds 
vaker groepjes jongeren hangen bij de 
tunnel. Daar staan ze droog en beschut. 
Maar door deze samenscholing voelen 
onze bewoners zich onveilig. En dat nemen 
wij serieus.” Fred vertelt over de afgelopen 
tijd en over het plan voor de tunnel. 

Samenwerken 
We gingen aan de slag. We spraken jongeren 
aan, werkten samen met de wijkagent, 
jongerenwerk en het team leefomgeving 
van de gemeente Arnhem. Ook plaatsten 
we beveiligingscamera’s waar het volgens 
de privacywet mogelijk was. Dit alles om 
de samenscholing van de jongeren bij de 
tunnel te ontmoedigen. De camerabeelden 
deelden wij met de politie.

Bureau voor gedragsverandering
Maar de tunnel bleef een favoriete hangplek. 
Het was tijd om andere maatregelen te 
treffen. Daarom schakelden wij creatief 
gedragsbureau ANDC in. Zij kijken naar 
menselijk gedrag en hoe ze dit positief 
visueel kunnen beïnvloeden. Hun ontwerpen 
zijn er op gericht een positieve bijdrage te 
leveren aan een goede sfeer in een buurt. 
Zij bedenken mooie, positieve ontwerpen 
en producten. 

De Arnhemmers onder u kennen misschien 
de groene tuintjes rondom de containers 
bij de Baakhovenstraat. Dit is ook door 
ANDC ontworpen en gemaakt. Deze sieren 
door heel Nederland steeds vaker ons 
straatbeeld. Doordat het er leuk en 
opgeruimd uitziet, zetten mensen minder 
snel hun afval naast de container. Dit is 
een mooi voorbeeld van gedrag op een 
positieve manier veranderen. 

‘ In het voorbijgaan lijkt 
het een hele vriendelijke 
muurschildering. Maar wie 
langer blijft staan, voelt 
zich bekeken’

‘ De ogen sieren de muur 
en maken het complex een 
beetje mooier. Maar voor 
jongeren is het hopelijk 
geen fijne hangplek meer’

Het containertuintje in de Baakhovenstraat

Deze muurschildering siert straks aan beide kanten de tunnel
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Contact met bewoners
Het uitdelen van soep valt goed 
bij de bewoners. “We willen even 
een praatje maken om te kijken 
hoe het met de bewoners gaat. 
De meesten zijn er blij mee, 
en wij ook. Nu de horeca en 
buurthuizen dicht zijn, verliezen 
we het contact. In deze wijk 
wonen best veel kwetsbare 
mensen zoals statushouders 
of mensen van de Binnenvest”, 
vertelt Karin. Barry en Nick, 
die onder begeleiding wonen, 
zijn blij dat ze dit kunnen 
doen voor de bewoners. Door 
corona is het goedlopende 

restaurant Deksels!, waar zij 
hun dagbesteding hebben, 
alweer maanden dicht. Ze 
vervelen zich soms stierlijk. 
“We moeten aan het werk 
terwijl er niets te doen is”, zegt 
Barry verongelijkt. Gelukkig 
mogen ze soep uitdelen en 
een praatje maken. Hebben 
ze toch nog wat te doen.

Mooie samenwerking
“Welzijnsorganisatie Incluzio 
heeft dit bedacht en nu volgen 
andere wijken ook”, zegt 
buurtcoach Ilonka. “Portaal 
betaalt”, vult Karin aan. Ilonka: 

“Soms koken de buurt huizen 
zelf, maar in deze wijk is het 
natuurlijk leuk om het met 
Deksels! te doen. Dat geeft 
meteen naamsbekendheid.” 
In het restaurant staan papieren 
tasjes. Die zijn allemaal 
afzonderlijk voorzien van een 
tekening, ingekleurd door Barry, 
Nick en de andere collega’s. 
Ze hebben heel wat uren zitten 
kleuren. Ze vullen de tasjes met 
een folder van hun restaurant, 
dat adverteert met een 
afhaalmenu, het buurtwerk en 
wat er te doen is als straks alles 
weer open gaat. Met de bakfiets 

brengen ze samen de tachtig 
gevulde tasjes met soep rond bij 
de bewoners van de Topaaslaan. 

Veel deuren blijven gesloten
Ilonka gaat met Nick op pad 
en Barry is met Karin. Op de 
vijfde etage doet de 76jarige 
Herman Vijlbrief open. “Wij zijn 
van Deksels!”, zegt Barry vrolijk. 
Karin probeert een praatje. 
“Hoe gaat het met u?” De man 
reageert gelaten. Hij woont 
alleen en is al maanden niet 
meer bij de verzorgingsflat 
De Parelvissers geweest, waar 
hij altijd met anderen in het 
restaurant at. “Hopen dat het 
snel voorbij is allemaal, maar 
ik denk dat het nog wel even 
duurt”, zegt hij schouder
ophalend. Tomatensoep is 
prima, maar hij heeft liever 
groentesoep, zegt hij. Hij redt 
zich met kantenklaarmaaltijden 
en af en toe kookt hij zelf een 
potje. Maar jammer is het wel 
dat hij weinig aanspraak heeft.

Door naar de volgende flat. Ze 
bellen aan. Een vrouw, compleet 
opgemaakt maar in pyjama, 
doet de deur open. “In andere 
buurten zitten ze nog wel eens 
te videobellen via Zoom, maar 
dat zie je in deze flat niet veel.” 

Soepkaravaan tegen eenzaamheid
Elke week gaan Karin de Goede, adviseur leefomgeving bij Portaal, en buurtcoach  
Ilonka van Rijn van Incluzio de Leidse wijk De Mors in om tomatensoep uit te delen.  
Dit doen zij samen met Barry Arbouw en Nick Waasdorp van restaurant Deksels! 
Dat doen ze sinds er vanwege corona veel is gesloten. 

‘    De meesten zijn er 
blij mee, en wij ook’

Op pad met de soepkaravaan in de wijk De Mors
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Hier blijven veel deuren gesloten. 
Een aantal voordeuren is niet 
voorzien van een naambordje, 
bij sommige deuren tiert het 
spinrag welig, of zit de luxaflex 
potdicht. In andere flatwoningen 
is wel leven, maar wordt de deur 
niet opengedaan. Ook niet als 
Ilonka het met een vrolijk klopje 
op het raam probeert. In één 
geval klinkt keiharde muziek 
in een woonkamer. Als er op 
het raam wordt geklopt, gaat 
de muziek uit en het gordijn 
dicht. “Die heb er geen zin in”, 
constateert Nick.

Even verderop doet een jonge 
vrouw open. ’Hartstikke lief’ vindt 
ze de soep. Ze wordt binnenkort 
geopereerd, want ze is ziek 
geweest. Ze wonen hier met 
zijn vijven en zijn allemaal ziek 
geweest, maar nu weer beter. 
Met de soep is ze blij. Twee 
bekers krijgt ze voor haar en 
haar man. Nee, de kinderen 
hoeven niet.

Pittige ouderen
De Mors is een buurt met 
veel sociale huurwoningen 
waar onder andere status
houders, oudbewoners van 
maatschappelijke opvang 
De Binnenvest, gescheiden 
vrouwen en alleenstaanden 
een woning hebben gevonden. 
“Er wonen ’pittige ouderen’ 
tussen de jongeren”, zegt Karin, 
die voor Portaal meteen noteert 
dat het glas van een deur 
naar een galerijflat kapot is. 
De buurt wordt gerenoveerd, 

het winkelcentrum opgeknapt 
en hier en daar verschijnt 
wat nieuwbouw.

Heftige verhalen
Kelly van Egmond doet wat 
slaperig open. Ze komt net 
uit de nachtdienst en lag te 
dommelen. Ze werkt in de 
ouderenzorg en heeft een 
heftige tijd achter de rug. 
“We zijn een hele afdeling 
bewoners verloren.” Ze vertelt 
over ouderen die terminaal 
lagen en dan maar één 
bezoeker mochten ontvangen 
en over familieleden die geen 
afscheid konden nemen 
terwijl hun geliefde overleed. 
“Gelukkig mogen er nu 
meer bezoekers komen”,  
zegt ze zacht. “De meeste 
bewoners en personeel zijn 
nu gevaccineerd.” Ze heeft 
het hart van Barry gestolen, 
die wil dat ze bij ’s Heeren Loo 
aan het werk gaat. 

Als alle flatwoningen zijn bezocht, 
is er nog aardig wat soep over. 
Hier en daar worden bewoners 
en een enkele bezoeker die 
komen aanlopen nog van een 
beker voorzien. Karin raakt 
in gesprek met een oudere 
vrouw die haar kinderen en 
kleinkinderen al een jaar niet 
heeft gezien. “We worden het 
zat”, zegt de vrouw. “Maar ja, 
wat kun je ertegen doen? 
Toch maar weer doorgaan”, 
zegt ze berustend. Karin is onder 
de indruk: “Dit zijn best wel 
heftige verhalen allemaal, de 
veerkracht van ouderen is 
bewonderens waardig.”

Meer informatie over het werk 
van Incluzio Leiden vindt u op 
www.incluzioleiden.nl.

Dit verhaal is een deel van het 
artikel dat op 29 maart 2021 
verscheen in het Leidsch 
Dagblad. Wilt u het hele 
artikel lezen? Kijk dan op 
https://ap.lc/EiZyH.

‘ De veerkracht  
van ouderen is  
bewonderens  
waardig’

Voorrang voor 
doorstromers

Bent u 55+ en wordt  
uw eengezinswoning te 
groot? En wilt u verhuizen 
naar een seniorenwoning? 
Of zoekt u juist met uw 
gezin    een eengezins-
woning? Samen    met de  
Leidse woningcorporaties     
De Sleutels en Ons Doel 
starten we een proef 
met voorrang voor  
doorstromers. Wilt u  
meer weten? Kijk op  
www.portaal.nl.

Herman Vijlbrief neemt een soepje in ontvangst

http://www.incluzioleiden.nl
https://ap.lc/EiZyH
http://www.portaal.nl
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Lang wachten
Begrijp hem niet verkeerd: hij heeft fijne 
ouders. Maar er komt een moment dat het 
goed is om je vleugels uit te slaan. En dat 
duurt voor veel jongeren lang. Heel lang. 
Want hoe kom je aan woonruimte als er veel 
te weinig betaalbare woningen zijn? Marik, 
kok in een hotel, was al druk op zoek maar 
kon niets passends vinden. Tot zijn ouders 

hem wezen op een advertentie van 
De Pionier. Zou dat niet wat voor hem zijn?

Mix van bewoners
De Pionier is een bijzondere, nieuwe 
woonplek in de stad. Het gaat om tijdelijke 
huisvesting voor tien jaar. Het is de start 
van de transformatie van dit deel van het 
bedrijventerrein naar woongebied. 

Permanente woningbouw is nu nog  
niet mogelijk. De 208 studio’s zijn 
beschikbaar voor starters op de 
woningmarkt en voor jongeren die 
uit de maatschappelijke opvang 
komen en vanuit (jeugd)zorg op  
zichzelf gaan wonen. Die laatsten 
worden begeleid in de stap naar  
zelfstandig wonen. 

Op jezelf wonen, met anderen 
Trots staat Marik van den Berg (24) met de sleutel van zijn nieuwe studio van De Pionier 
in Amersfoort in zijn hand. Beetje onhandig formaat alleen: ruim anderhalve meter lang. 
Het is dan ook de symbolische eerste sleutel die hij krijgt uit handen van wethouder 
Menno Tigelaar. “Ik ben blij dat ik op mezelf kan gaan wonen. Het was hoog tijd.” 

Marik ontvangt de sleutel van zijn nieuwe studio
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De andere bewoners zijn jongeren tot 
30 jaar die specifiek voor dit concept 
van gemengd wonen kiezen. Zij leveren 
een actieve bijdrage aan het met 
elkaar samenleven. De Pionier heeft 
een algemene ontmoetingsruimte 
met grote keuken, een wasserette en 
een grote binnentuin. De studio’s zijn 
zelfstandige woonruimten. Dit betekent 
dat de jonge huurders voor huurtoeslag 
in aanmerking komen als hun inkomen 
niet te hoog is.

Naar elkaar omkijken
Nou, dat leek Marik wel wat. “Dit is qua prijs 
goed te doen. En ik vind het leuk om met 
andere jongeren te praten en samen dingen 
te doen.” Omkijken naar medebewoners 
voelt voor hem niet als iets extra’s. “Dat past 
wel bij me. Soms hebben mensen wat hulp 
nodig. Ik heb dat in mijn vriendengroep ook 
ervaren. Dat schrikt mij niet af. Ik vind het 
juist wel mooi. Ook mooi vind ik dat je 
deel uitmaakt van een woongemeenschap. 
Je woont op jezelf met anderen.” 

Kookworkshops
Marik koos ervoor om extra actief te worden 
bij het opzetten van de woongemeenschap 
en werd bestuurslid van de woonvereniging. 
Die moet ervoor zorgen dat er een gezellige, 
bloeiende gemeenschap ontstaat. Ze 
worden begeleid door een zogeheten 
communitycoach. Marik heeft alvast een 
idee. Eentje die past bij zijn beroep. “De 
studio’s zijn niet supergroot. We hebben 
allemaal een twee pits elektrische kookplaat. 
Het kan soms wat improviseren zijn om 
daarop een goede, gezonde en lekkere 
maaltijd te maken. Als kok kan ik laten zien 
wat er allemaal mogelijk is. En dat is veel. 
Van soepen en stamppotten tot salades en 
desserts. Ik wil dus heel graag kookwork
shops gaan organiseren en geven. Dat lijkt 
me super.” 

Groot woningtekort
De Amersfoortse wethouder Menno Tigelaar 
van Wonen en Zorg reikte de eerste sleutel 
met veel plezier uit. “Het tekort aan 
woningen in Amersfoort is enorm. Ook 
voor jongeren is het moeilijk om betaalbare 
woonruimte te vinden. Met de ruim 200 
woningen van De Pionier is een grote groep 
jonge Amersfoorters de komende tien jaar 
geholpen aan een plek om te wonen, en 
aan een plek waar zij op een betrokken 
manier met elkaar samenleven.”

Tijdelijke woningen
De modulaire studio’s maken over tien jaar 
plaats voor gewone huizen. Dan kunnen 
ze op een andere plek opnieuw worden 
gebruikt. Een plek die nog niet klaar is voor 
permanente woningbouw, om wat voor 
reden dan ook. Dorine Lommen, manager 

Volkshuisvesting van Portaal in Amersfoort: 
“We hebben ook tijdelijke woningen nodig 
om de wooncrisis te lijf te gaan. Om de 
wachtlijsten aan te pakken. Ik hoop dat 
De Pionier de eerste is in een mooie reeks 
van tijdelijke woonprojecten in Amersfoort. 
En daarnaast blijven we natuurlijk volop 
‘gewone’ nieuwe woningen bouwen!” 

Wilt u meer weten over De Pionier? 
Kijk dan op www.depionier033.nl.

‘ Ik wil heel graag 
kookworkshops gaan  
geven, dat lijkt me super’

‘  We hebben ook tijdelijke 
woningen nodig om de 
wooncrisis aan te pakken’

Bewoners zetten meubels in elkaar in de ontmoetingsruimte

https://depionier033.nl/
http://depionier033.nl
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Het is zaterdagochtend 29 mei. 
Na een lange periode van 
herfstachtig weer schijnt 
vandaag de zon. De muziek 
staat aan. Theo van de Korput, 
wijkbeheerder van Portaal, gaat 
langs de deuren en spreekt 

bewoners aan die toevallig de 
deur uit gaan. Of ze mee willen 
helpen. ”We hebben wel briefjes 
in de brievenbussen gedaan, 
maar mensen vergeten het hè? 
En dat is zonde. Het is mooi 
weer en we gaan het gezellig 

maken.” Het tuingereedschap 
zoals een schoffel, bezem, 
schep en kruiwagen staan 
al klaar. Daar zorgde Portaal 
voor. Betty Korssen en 
Sonja Boer, begeleiders 
van De Tussenvoorziening, 

zorgen voor de lunch. Betty 
meldde dit tuinproject aan bij 
NLdoet en kreeg 350 euro 
van het Oranje Fonds. Hiervan 
kocht De Tussenvoorziening 
een grote picknicktafel voor 
zeker 12 personen en een 
lekkere lunch. De plantenbakken 
en de potgrond sponsorde 
Portaal en De Tussenvoorziening 
kocht de plantjes. 

Harde werkers
Het duurt even, maar dan 
heeft Theo succes. Een aantal 
bewoners komt enthousiast 
naar beneden en gaat direct 
aan de slag. Het wooncomplex 
Remus in Utrecht heeft 60 
woningen. De Tussenvoorziening 

Samen rond de 
picknicktafel
In korte broek en op slippers loopt 
bewoner Hans van de eerste verdieping de 
gezamenlijke tuin in. Hij krijgt direct koffie 
aangeboden. “Nee, ik kom niet helpen, dat 
gaat niet meer op mijn leeftijd. Ik kom 
alleen even kijken.” En dat is natuurlijk ook 
goed. Het is fijn als bewoners elkaar leren 
kennen. De bewoners van Remus in 
Utrecht doen mee aan de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland, NLdoet.  
Ze knappen samen de binnentuin op. 

‘ Als je elkaar kent, 
kun je ook meer 
hebben van elkaar’

Linda op weg naar de plantenbakken

Edwin en wijkbeheerder Humphrey klaren de klus
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huurt er 16. Zij begeleiden 
tijdelijk deze bewoners, want 
de bedoeling is dat zij later 
een eigen woning gaan huren. 

Linda heeft een hele 
geschiedenis achter de rug. 
Zij werd dakloos en heeft nu 
via De Tussenvoorziening een 
woning in Remus. Ze sjouwt 
zonder enige moeite de zakken 
potgrond met de kruiwagen 
naar de plantenbakken. 
Ze geniet duidelijk van deze 
ochtend samen met andere 
bewoners. Edwin, de onder
buurman van Linda, zet samen 
met wijkbeheerder Humphrey 
Spiekerman de picknicktafel in 
elkaar. Edwin, gescheiden en 
vader van een 3jarig dochtertje, 
stond gelukkig lange tijd 
ingeschreven bij Woningnet. 
Tijd voor een praatje heeft 
hij niet. Eerst moet die tafel 
in elkaar. 

Iemand die je gedag zegt
Volgens Betty is verbinding 
tussen bewoners belangrijk. 
”Dan zoekt men elkaar ook 
vaker op. Als je elkaar kent, is 
het makkelijker om tegen je 
buurman te zeggen dat de 
muziek te hard staat. Je kunt 
ook meer hebben van elkaar. 
Als je weet dat de buurman van 
harde muziek houdt en je kent 
hem, zie je het makkelijker even 
door de vingers. Je hoeft geen 
vrienden te worden, maar een 
goede buur is belangrijk. 
Gewoon iemand die je gedag 
zegt, of de deur voor je open 
houdt. Veel van onze cliënten 
hebben weinig contacten. Ook 
al heb je geen netwerk, je bent 
altijd buur. Als je gezien wordt 
als mens, dan doe je er toe. 
Door dit soort activiteiten gaan 
de bewoners elkaar zien.”
Hans van de overkant loopt als 
oudste bewoner overal als een 
opzichter langs en maakt her 

en der een praatje. Hans heeft 
30 jaar in een eengezinswoning 
gewoond, maar het trappen
lopen werd te zwaar. Nu is hij 
in Remus komen wonen, samen 
met zijn vrouw. “Het bevalt 
best. Wel even wennen hoor 
na 30 jaar”, zegt Hans. Want 
contact met zijn buren vindt 
hij belangrijk. 

Theo: ”Er wonen hier een aantal 
gescheiden vaders en moeders 
waar in het weekend de kinderen 
komen. Daarom willen we de 
binnentuin zo maken dat ook 
de kinderen lekker in de tuin 
kunnen spelen. De picknicktafel 
is het begin. Nu kunnen de 
bewoners elkaar vast ontmoeten. 

We hebben nog ideeën voor 
een speeltoestel. Dat kan iets 
zijn voor de volgende tuin 
en klusdag.”

Lunch aan tafel
De picknicktafel is klaar. 
Voorzichtig wordt deze op zijn 
poten gezet. Theo en bewoner 
Edwin testen nog even of alles 
goed vast zit door op de tafel 
te gaan staan. Nu kunnen er 
6 mensen aan zitten. Straks na 
corona kunnen zeker 12 mensen 
elkaar hier ontmoeten. De lunch 
staat klaar en de picknicktafel 
wordt gelijk in gebruik genomen. 
Linda en onderbuurman Edwin 
zitten tegenover elkaar gezellig 
te kletsen. Edwin vraagt Linda 
of zij weleens last heeft van zijn 
muziek. ”Ik hou best van harde 
muziek”, geeft Edwin toe. 
Linda heeft er geen last van. 
Haar woning is goed geïsoleerd. 
“Heb jij weleens last van mij?”, 
vraagt ze.

‘ We hebben nog 
ideeën voor een 
speeltoestel’

Samen lunchen aan de nieuwe picknicktafel
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Maak kans op een 
maand huur cadeau
We gebruiken steeds vaker e-mail om u  
te bereiken en goed te informeren. Is uw 
e-mailadres nog niet bekend bij ons? 
Geef ‘m dan snel door en maak kans 
op een maand huur cadeau! Vul uw 
e-mailadres in op 
www.portaal.nl/emailadres. 

Deze actie heeft een beperkte looptijd, 
wacht dus niet te lang.

Welkom thuis
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Maak kans op een  
bos bloemen

Wie houdt er nou niet van 
een mooie bos bloemen in 
huis? Wij geven 5x een zomers 
boeket weg. Meedoen? Los de 
woordzoeker op. Streep alle 
woorden weg. De overgebleven 
letters vormen een zin. Email 
deze zin voor 17 juli 2021 
naar website@portaal.nl. 
De winnaars krijgen persoonlijk 
bericht. Veel puzzelplezier!
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LEEFBAARHEID 
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NLDOET 
PLANTEN 
SAMENWERKING 
STARTERS 
TOMATENSOEP  
TUIN  
VEERKRACHT 
WĲKBEHEERDER
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