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Het is december, de maand die bekend staat 
als echte feestmaand. In de reclamespotjes 
op televisie wordt flink uitgepakt. Sfeervolle 
kerstverlichting, rijk gedekte tafels met grote 
schalen dampend eten, lachende gezichten 
van familieleden die gezellig samenzijn en 
op de achtergrond een prachtige kerstboom 
met veel cadeaus eronder. Maar wat als 
je, door de stijgende prijzen van energie 
en dagelijkse boodschappen, geen cent te 
makken hebt? Of als je niemand hebt om de 
feestdagen mee te vieren? Dan sla je deze 
maand misschien liever over.

Aan de stijgende prijzen kunnen wij niks 
veranderen. Maar we doen wat we kunnen, 
door nog sneller te renoveren en te 
verduurzamen. Dat is niet van de ene op 
de andere dag gedaan. Daarom brengen 
we in onze woningen ook zoveel mogelijk 
tochtstrips en radiatorfolie aan. En we 
denken mee waar bewoners terecht kunnen 

voor een extra steuntje in de rug. In veel 
gemeenten kunt u een energiecoach 
inschakelen, zoals bijvoorbeeld bij de 
Energiebank in Arnhem. Die helpt 
huishoudens met een laag inkomen met 
het besparen van energie en daarmee ook 
kosten. In deze Post van Portaal leest u daar 
meer over. Maakt u zich zorgen over uw 
financiële situatie en kunt u daar wat hulp 
bij gebruiken? Ook daar gaan we op in. 
En er is een mooi en hoopvol verhaal over 
meneer De Rooij. Die door de groengroep 
van De Broederij in Nijmegen bijna letterlijk 
werd bevrijd uit de puinhoop waarin hij 
was beland. Niet alleen gaf het hem lucht, 
er ontstond ook een vriendschap tussen 
hem en één van de vrijwilligers. 

We wensen u een goed 2023 toe. Een jaar 
waarin hopelijk de energierekening weer 
betaalbaar wordt. En een jaar waarin we 
naar elkaar omkijken. 

Niet voor iedereen feest

 Let op: alleen
spoedreparaties

We zijn aan het fuseren met ons 
vakbedrijf VOC. Dit is het bedrijf 
waar de vakmensen van Portaal 
werken. We verwachten dat we 
met deze fusie een mooie stap 
zetten in onze dienstverlening 
aan u. Om de fusie administratief 
te regelen, gaat VOC van vrijdag 
16 december 2022 tot en met 
dinsdag 3 januari 2023 dicht. 
In deze periode voeren wij alleen 
spoedreparaties uit. Alle overige 
reparaties doen we vanaf 
woensdag 4 januari 2023 weer. 
U kunt uw reparatie melden via  
www.portaal.nl. 

Wilt u meer grip krijgen op uw geld? 
Ga naar Geldfit.nl/Portaal en ontdek 
wat u kunt doen. Geldfit is gratis en 
anoniem. U krijgt tips, informatie 
en een overzicht van hulp bij u in 
de buurt. 

De huur niet kunnen betalen, kan het 
begin zijn van veel ellende. Probeer 
altijd op tijd te betalen. Lukt dit niet? 
Neem dan contact met ons op via 
088 - 767 82 25. We zoeken samen 
met u naar een oplossing.

Neem contact op met uw gemeente. 
Veel gemeenten hebben budget-
coaches die kunnen helpen met uw 
financiën. U kunt via de gemeente 
ook een schuldhulp verlener 
inschakelen.

Geldfit PortaalGemeente

‘Ik heb geldzorgen, wat kan ik doen?’ 
De energieprijzen stijgen flink en u betaalt veel meer voor uw dagelijkse 
boodschappen. Bent u bang dat u niet alles meer kunt betalen? Blijf er 
niet mee rondlopen, maar zoek hulp.

!

Bewonersvraag

https://www.portaal.nl/account/postcode/RepairRequest?returnUrl=%2Fmijnportaal%2Fservice%2Freparatie-melden%2F
http://geldfit.nl/Portaal
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De community app is er voor 
elkaar in de straat, je directe 
buren. Bewoners leren elkaar 
beter kennen en kunnen elkaar 
vragen stellen, helpen en 
activiteiten bijwonen of zelf iets 
organiseren. Het is allemaal 
te vinden en te regelen in deze 
app. Onze eerste community 
app is voor bewoners die sinds 
kort aan de Hoflaan en de 
Weidehof in Leiden wonen. 
Daar zijn in september 74 
appartementen opgeleverd. 
Ze zijn geschikt voor kleine 
huishoudens en senioren en 
bedoeld om langer zelfstandig 
te kunnen blijven wonen. 
Het idee was om een fijne 
woonplek te maken, met brede 
galerijen en open tuinen. Een 
levendige buurt waar bewoners 
elkaar graag ontmoeten. De 
community app helpt daarbij. 

Mensen leren kennen
De app heeft veel bewoners al 
geholpen bij het wennen in hun 
nieuwe huis, het vinden van hun 
plek in een nieuwe omgeving 
en bij het kennismaken met 
medebewoners. Dat is belangrijk, 
zeker op een nieuwe plek. In de 
app hebben bewoners open, 
persoonlijk en direct contact 
met elkaar. Een soort marktplein 
waar je elkaar ontmoet. 

Onze wijkbeheerder zit ook in 
deze app, zodat hij kan helpen 
bij vragen en weet wat er speelt.

Contact is belangrijk
Ontmoeten gaat niet altijd 
vanzelf. Vroeger kende je elkaar 
en stond je voor elkaar klaar. 
Dat is veranderd. Mensen zijn 
meer op zichzelf. Maar daar 
willen en kunnen we best wat 
aan doen. Dan hebben we het 
bij Portaal vooral over contact 
tussen (over)buren, omkijken 
naar elkaar, een handje helpen 
en gezien worden. Daar willen 
wij graag aan meehelpen en 
het makkelijker maken. We zien 
elke dag hoe belangrijk het is  
dat mensen contact hebben, 
hun buren kennen en interesse 
tonen in anderen. Dat woont 
en leeft veel fijner. Bijvoorbeeld 
door nieuwe buren welkom te 
heten in de straat. Doet u dat? 
Want iedereen hoort erbij.

Makkelijk en handig
Nu zijn alleen nog de bewoners 
van de Hoflaan en de Weidehof, 
en onze wijkbeheerder in deze 
app te vinden. Maar dat gaat 
veranderen. Er komt ook ruimte 
en aandacht voor allerlei thema’s 
en activiteiten. Van een soort 
bescheiden marktplaats tot 
sport en groen, een activiteiten
kalender en het afspreken 
voor een hapje en een drankje. 
De bedoeling is dat later 
bijvoorbeeld handhavers of 
politie belangrijke informatie 

voor alle bewoners in de app 
kunnen delen. Dat is makkelijk 
en handig. Dit zorgt ervoor dat 
iedereen die betrokken is bij de 
wijk of de straat in de app zit en 
dus weet wat er speelt en kan 
helpen als er vragen zijn.

60 procent gebruikt de app
De community app is nu nog 
een test - een pilot, zoals dat 
zo mooi heet - maar de eerste 

resultaten zijn heel positief. 
Erick Walter, adviseur leef - 
omge ving  bij Portaal: “Ik ben blij 
om te zien dat zo’n 60 procent 
van de bewoners van de Hoflaan 
en de Weidehof deze app al 
heeft en gebruikt. We zien al 
de eerste initiatieven ontstaan 
door de bewoners zelf en 
dat bewoners elkaar helpen, 
bijvoorbeeld met het ontstoppen 
van de gootsteen en het lenen 
van gereedschap. Het succes 
van de community app hier 
in Leiden kan een goed voor-
beeld zijn voor andere buurten 
en steden.”

App brengt bewoners samen
Het is fijn als je contact hebt met je buren. Dat je naar elkaar omkijkt, een handje helpt, 
voor elkaar boodschappen doet, samen werkt in de tuin. Maar wie is wie in de straat? 
En wat willen andere bewoners? Daar kan de community app van Portaal bij helpen.

‘ Persoonlijk en  
direct contact’

‘ Straks kan er nog 
meer met de app’
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Portaal probeert zo snel als 
mogelijk woningen te renoveren 
en te verduurzamen. “Dit lukt 
helaas niet van de ene op de 
andere dag. Vandaar dat we 
naast het onderhoud aan onze 
woningen ook aan de slag 
gaan in onze wijken,” vertelt 
Carolien PhilipsRouwen, 
adviseur volkshuisvesting bij 
Portaal. “Dit doen we in Arnhem 
samen met andere woning

corporaties, de gemeente en de 
Energiebank Arnhem.” 

Alle beetjes helpen
Heeft onze vakman een keer 
tijd over bij een reparatie? 
Dan kijkt hij of hij tochtstrippen, 
radiator folie etc. kan plaatsen, 
omdat alle kleine beetjes helpen. 
Is er geen tijd meer over? 
Dan plannen we dit op een 
later moment in.

Wat kunt u zelf doen?
Het is verrassend hoe eenvou
dige aanpassingen in uw woning 
een verschil kunnen maken.  

Zet uw bank bijvoorbeeld 
niet voor de verwarming 

maar draai deze een kwartslag 
tegen de muur aan. Zo blijft de 
verwarming vrij en wordt uw huis 
sneller en makkelijker warm. 

Houd overdag uw 
gordijnen open. Dan kan 

de zon warmte in uw huis 
brengen. En sluit ’s avonds de 
gordijnen, zodat u de warmte 
binnen houdt. Zorg wel dat de 
gordijnen boven de verwarming 
hangen. Anders neemt het 
alsnog de warmte weg.

Ook het sluiten van 
tussendeuren naar een 

gang levert veel op. Het is goed 
om de slaapkamers overdag 
even te luchten om vocht en 
schimmel tegen te gaan. 
Maar zorg dan dat de warmte 
beneden niet vervliegt door 
deuren die open staan. 

Komt u er zelf niet uit? 
Dan kunt u hulp vragen aan 
een energiecoach van de 
Energiebank in Arnhem.

Wat doet de Energiebank?
De Energiebank helpt mensen 
met een laag inkomen met 
het besparen van energie en 
daarmee ook kosten. 

Samen besparen met een 
energiecoach 
Inmiddels voelen we het allemaal in onze portemonnee. De boodschappen zijn duurder. 
De energieprijzen zijn flink gestegen. En de winter staat voor de deur. Aan de stijgende 
prijzen kunnen wij niets veranderen. Maar langs de zijlijn blijven staan en niets doen is 
ook geen optie. 

‘ Verduurzamen  
lukt helaas niet 
van de ene op de 
andere dag’

1

2

3

Rob Groen in gesprek met een bewoner
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Naast het inzetten van 
energiebesparende producten 
helpen wij ook om het gedrag 
van mensen te veranderen,” 
vertelt Rob Groen, coördinator 
Energiebank Arnhem.  
De Energiebank werkt met 
energiecoaches.

Energieslurpers
De energiecoach komt drie tot 
vijf keer bij u op bezoek. Deze 
coach geeft u tips hoe u het 
beste energie kunt besparen en 
stelt vragen als: Hoeveel verbruikt 
u? Hoe ziet uw energierekening 
eruit? Waar zijn plekken met 
tocht en vocht in uw huis?  
En u gaat met meetapparatuur 
samen op zoek naar energie
slurpers zoals de koelkast, het 
aquarium etc. Ook krijgt u een 
gratis pakket met tochtstrips 
voor ramen en deuren, radiator
folie en zuinige lampen. Deze 
brengt u samen met de 
energiecoach aan in uw huis.

Hoe meldt u zich aan?
Woont u in Arnhem of Rheden? 
Komt u in aanmerking voor een 

GelrePas? Of heeft u een laag 
(minimum)inkomen? Dan kan 
de Energiebank Arnhem u helpen. 

Woont u niet in Arnhem of 
Rheden? Houd dan de website 
van de Energiebank Nederland in 

de gaten en bekijk ook de website 
van uw gemeente.

Bent u op zoek naar meer 
informatie over energie 
besparen? Kijk dan op onze 
website: www.portaal.nl/
samen-besparen.
Zo komen we samen, met 
hopelijk een lagere energie
rekening, de winter door.

‘ Met elkaar energie 
besparen’

Energiecoach worden?
Krijgt u energie van 
anderen helpen? Meld u 
dan aan als energiecoach. 
Na een training (4 x 2,5 
uur) kunt u in de regio 
Arnhem aan de slag met 
het helpen van mensen. 

Als energiecoach:
•  Helpt u mensen die 

geldzorgen hebben 
door een hoge 
energierekening;

•  Maakt u een positieve 
impact op het milieu;

•  Krijgt u een training 
met tips om energie 
te besparen;

•  Deelt u ervaringen 
en tips met andere 
energiecoaches.

Meer informatie en 
aanmelden kan via:  
www.energiebank - 
regioarnhem.nl.

‘ Samen komen wij 
de winter door’

https://www.portaal.nl/samen-besparen/
https://www.portaal.nl/samen-besparen/
https://energiebankregioarnhem.nl
https://energiebankregioarnhem.nl
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Het begon in april, toen Hennie Jasperse 
een folder van de wooncoach door de 
brievenbus kreeg. “Ik wilde graag verhuizen, 
vanwege een overlastsituatie en mijn 
gezondheid. Vanwege mijn reuma werd het 
haast onmogelijk om ’s nachts drie keer de 
trap op en af te lopen. Ik ben zelfs twee keer 
van de trap gegleden,” vertelt Hennie. 

Het perfecte moment
De folder kwam voor Hennie op het 
perfecte moment. “Nu zijn we nog vitaal 
genoeg om te klussen. En dankzij de hulp 
van wooncoach Anja had ik een steuntje in 
de rug.” Hennie nam contact op met Anja.  

“Ik kijk eerst altijd wat de wensen zijn en of 
ik als wooncoach kan helpen,” vertelt Anja. 
“Welke wijk vind je fijn? Wat mis je nu in 
je woning? Ik ben er voor huurders die 
kleiner willen wonen. Bijvoorbeeld van hun 
eengezinswoning naar een appartement.”

Persoonlijk contact
Anja houdt persoonlijk contact. “Hennie en 

ik hadden al een paar keer contact gehad 
per telefoon en e-mail. Op een dag was ik 
toevallig in haar straat voor een andere 
afspraak, die op het laatste moment niet 
door ging. Ik dacht ‘Hé, volgens mij woont 
mevrouw Jasperse aan de overkant, laat ik 
eens aanbellen.’

Een bijzonder moment, want Hennie 
vierde die dag haar verjaardag. “Ik werd 
ontzettend enthousiast ontvangen en 
kreeg zelfs gebak!”, lacht Anja. Hennie vult 
aan: “Mijn dochters hadden gelijk heel 
veel vragen voor je. Het gesprek was 
heel fijn.” 

Een lot uit de loterij
Anja Weygertze, wooncoach bij Portaal, helpt bewoners doorstromen naar een 
beter geschikte woning. Samen met bewoner Hennie Jasperse blikt ze terug op een 
geslaagde verhuizing. 

‘ Toen ik langskwam bleek 
Hennie jarig en stond 
gebak voor me klaar’

Hennie Jasperse (links) met wooncoach Anja Weygertze (rechts)
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Geen voorrang 
Wat volgde was een zoektocht naar de juiste 
woning. “Een wooncoach kan geen voorrang 
geven”, vertelt Anja, “maar ik ga wel heel 
actief op zoek naar geschikte woningen. 
Zodra een bewoner uiteindelijk op positie 1 
eindigt, neem ik direct contact op.” En daarin 
gaat Anja soms best ver. “Een oudere dame 
die ik begeleidde was al jaren op zoek naar 
een specifiek appartement. Ineens zag ik dat 
deze voor haar vrij kwam. Toen heb ik haar 
op haar vakantieadres gebeld, zodat ze deze 
kans niet zou mislopen.” 

Hennie kijkt Anja vrolijk aan. “En dát maakt 
jou nou zo’n fijne wooncoach. Ik heb nooit 
gedacht dat ik voorrang zou krijgen, maar 
vond het zó fijn dat ik het allemaal niet meer 
alleen hoefde te doen.” Natuurlijk ging het 
niet vanzelf. “Ik mailde Anja ook als ik er even 
doorheen zat. Het zoeken is best stressvol.” 

Een lot uit de loterij
Na een half jaar was daar dan toch een 
woning. “We stonden op de tweede plaats, 
maar de andere huurders zagen er vanaf.” 

Hennie snapt wel waarom: “Er moest nog 
best veel gebeuren, de woning was een 
beetje uitgewoond.” Toch zag ze het meteen 
zitten. “Het was gelijkvloers, de woning was 
ruim, er was een lift… dit voelde als een lot 
uit de loterij!” 

Anja vervolgt: “Ik wist dat er ook een 
overlastsituatie was in het nieuwe gebouw. 
Dat heb ik eerlijk verteld.” Hennie besloot 
daarom een buurvrouw aan te spreken. 
Die gaf aan dat de veroorzaker binnenkort 
zou verhuizen naar een woning met 
begeleiding. “Dat was dus geen probleem 
meer. Toen ik wist dat we de woning kregen, 
ben ik iedere keer met een omweg naar 
de supermarkt gefietst, zodat ik weer even 
langs ons nieuwe huis kwam.” 

Bloemen en chocola
Anja werd uitgenodigd bij de sleutelover
dracht   . Hennie had bloemen en chocola 
voor haar meegenomen: “Ik was helemaal 
verrast en durfde het bijna niet aan te 
nemen. Het is echt een wisselwerking: de 
mensen zijn blij en daar word ik ook blij van.” 

Hennie heeft geen moment spijt van de 
verhuizing. “Ik mis eigenlijk niets. Mijn man 
miste eerst de tuin. Maar inmiddels is hij 
echt blij met deze stap. We hebben nu een 
balkon. Gewoon een prima formaat; ik ben 
er tevreden mee.” 

Heel veel verhalen
Inmiddels heeft Anja al tientallen mensen 
begeleid. “Ik heb zo veel verhalen. Dat zijn 
overigens niet alleen succesverhalen. 
Ik constateer soms dingen waarvan ik 
denk ‘Hé, gaat het hier wel goed?’  
Dan check ik het met de sociale afdeling 
van Portaal. Ik heb daarin ook een soort 
signaleringsfunctie.” 

Hennie luistert betrokken naar Anja en 
besluit “Volgens mij heb jij geen saaie baan.”

‘ Het is een wisselwerking: 
mensen zijn blij en daar 
word ik ook blij van’

Van Groot naar Beter
In Soest helpt wooncoach Anja 
senioren om te verhuizen naar 
een woning die beter bij de wensen 
en situatie van de bewoners past. 
Portaal wil iedereen een geschikte 
woning bieden. Daarom stimuleren 
we doorstroming. Senioren 
verhuizen bijvoorbeeld van een 
grote eengezinswoning naar een 
comfortabel appartement. Zo komt 
er weer ruimte vrij voor een gezin. 
Benieuwd naar de mogelijkheden 
van doorstroming in uw regio? Kijk 
dan op www.portaal.nl/wooncoach. 

http://www.portaal.nl/wooncoach


8 | Post van Portaal

Sinds 1928 woont de familie 
Chamboné in de ‘spoor’ 
woningen in Tuinwijk. Een wijk 
waar mensen graag wonen. 
Eerst zijn grootouders, toen 
zijn ouders en nu ook hij zelf. 
De heer Chamboné: “Deze 
woningen zijn ooit gebouwd 
door de woningbouwvereniging. 
Die liep financieel vast en toen 
is de Nederlandse Spoorwegen 
erin gesprongen onder de 
voorwaarde dat er personeel 
in mocht wonen. Er woonden 
hier dus allemaal conducteurs 
en machinisten in de beneden 
en bovenwoningen. Het hoge 

personeel woonde in de 
grotere huizen.”

Woning kiezen
Toch komt Charles niet uit een 
spoorfamilie. In 1928 stonden 
alle bovenwoningen leeg, want 
die waren te duur voor het 
spoorpersoneel. Vandaar dat 
de opa van Chamboné daar 
met zijn vrouw en volwassen 
kinderen kon gaan wonen. 
Later verhuisden zijn ouders 
naar een eengezinswoning een 
paar straten verder. Toen zijn 
beide ouders waren overleden, 
kon hij in zijn ouderlijk huis 

gaan wonen aan de Willem 
Arntszkade. Charles: “Ja, dat kon 
toen nog. Een woning kiezen. 
Ik stond natuurlijk wel al heel 
lang ingeschreven.”

De Rattenvanger
Samen met Charles lopen we 
langs de groenstrook waar de 
beelden staan. Hij vertelt dat 
hier vroeger water was. Hij 
vervolgt: “Met de Rattenvanger 
van Hamelen is mijn moeder 
begonnen. Als voormalig 
verzetsstrijdster kwam zij jaarlijks 
bij het herdenkingsmonument 
bij Fort de Bilt, waar vroeger het 

depot voor ‘verweesde beelden’ 
was. Daar zag ze het beeld ‘de 
Rattenvanger’. Het beeld zou 
volgens haar goed passen op 
de groenstrook voor haar huis.” 

Het duurde jaren voor het zijn 
moeder lukte om toestemming 
te krijgen om het beeld naar 
Tuinwijk te halen. In 2003 was 
het zo ver. ‘De Rattenvanger’ 
kreeg een nieuwe plek. Charles: 
“Eigenlijk staat het beeld de 
verkeerde kant op: de ratten 
worden nu de stad ingelokt in 
plaats van eruit...”

Bijzonder beeldenpark
Inmiddels staan er al zes 
beelden en is er aan de 
Willem Arntszkade in Tuinwijk 
een bijzonder beeldenpark 
ontstaan. ‘Bijzonder om twee 
redenen: het beeldenpark is 
het resultaat van jarenlange 
inspanning van wijkbewoners 
Charles en zijn moeder Tini 
én het bestaat helemaal uit 
‘verweesde’ beelden die hun 
oorspronkelijke plek in de stad 
hadden verloren. Charles: 
“Ik moet het hebben van beelden 
die in depot staan. Die beelden 
zijn al betaald door de gemeen
schap en moeten naar buiten. 

‘ Eigenlijk staat het 
beeld de verkeerde 
kant op’

‘Verweesde’ beelden in Tuinwijk
‘Ik ben een redelijk actieve Utrechter die probeert om de wijk steeds leuker te 
maken.’ Dit bericht kregen wij na een oproep in onze digitale nieuwsbrief. Onze 
nieuwsgierigheid was gewekt en we gingen op bezoek bij Charles Chamboné.

Met het beeld ‘de Rattenvanger’ is het allemaal begonnen
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Die beelden zijn ergens anders 
weggehaald omdat men ze 
daar niet meer wilde hebben.” 

De heer Chamboné vindt het 
bijzonder fascinerend om 
uit te zoeken waar bepaalde 
beelden gebleven zijn. Aan de 
hand van oude foto’s en kaarten 
gaat hij op zoek. En dan komt 
hij in actie. 

Fijn wonen in de buurt
De beelden staan er mooi bij. 
En ook de groenstrook van 

de gemeente waar hij een 
bloemen tuin onderhoudt, 
dragen echt bij aan het fijn 
wonen in deze buurt. Mensen 
lopen er langs en laten er 
hun hond uit. Buurtbewoners 
praten met elkaar zittend op de 
bankjes. Charles: “Mijn opzet is 
dat er een lange beeldenroute 
komt. Net als op de Maliebaan.” 
Er staan nu zes beelden. Het  
zevende beeld staat klaar en 
wordt deze maand geplaatst. 
Als het aan de heer Chamboné 
ligt volgen er nog veel meer. 

Wilt u meer weten over de 
beeldenroute? Kijk dan op  
www.kunstinopenbareruimte-
utrecht.nl/actueel/beelden-
route-willem-arntszkade.

‘ Buurtbewoners 
praten met  
elkaar zittend op  
de bankjes’

Het is fijn wonen in deze buurt

https://www.kunstinopenbareruimte-utrecht.nl/actueel/beeldenroute-willem-arntszkade
https://www.kunstinopenbareruimte-utrecht.nl/actueel/beeldenroute-willem-arntszkade
https://www.kunstinopenbareruimte-utrecht.nl/actueel/beeldenroute-willem-arntszkade
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Meneer De Rooij* woont sinds 1992 in 
een leuk hoekhuis met een grote tuin. 
Hij houdt van groen en tuinieren en 
hij heeft goed contact met zijn buren. 
Totdat hij een dwarslaesie oploopt. 
Na een lang revalidatieproces kan 
meneer De Rooij gelukkig nog zelfstandig 
wonen, maar aan zijn tuin komt hij niet 
meer toe. Door zijn situatie voelt meneer 
De Rooij zich niet zo goed, drinkt meer  

dan goed voor hem is en hij verwaarloost 
zijn huis en tuin. 

Het contact met zijn buren wordt slechter en 
na een aantal incidenten wil de buurt niets 
meer met hem te maken hebben. Hulp wijst 
hij af en ook het contact met zijn kinderen is 
verbroken. Zijn leven ligt letterlijk in puin. 
Zijn tuin ligt inmiddels vol met vuilniszakken, 
troep, winkelkarretjes en oude meubels.

Een tuin vol puin
Een fijne, veilige wijk waar iedere bewoner zich prettig voelt. 
In sommige wijken moeten bewoners, organisaties en 
gemeente samenwerken om dat voor elkaar te krijgen. 
De Nijmeegse wijk Lindenholt is zo’n wijk. Hier wonen 
mensen die vaker hulp van verschillende organisaties 
kunnen gebruiken. Daarom ondertekenden wij samen 
met De Broederij, Bindkracht 10, gemeente Nijmegen en 
de andere woningcorporaties Woonwaarts en Talis de 
samenwerkingsovereenkomst ‘Groen Lindenholt’. 

De Broederij als verbinder in de wijk
Rommel opruimen en de tuin 
onderhouden. Voor sommige 
bewoners is het een hele klus, terwijl 
anderen het juist fijn vinden om lekker 
bezig te zijn en ondertussen een 
praatje te maken. In Lindenholt werkt 
het bewonersinitiatief De Broederij 
samen met een aantal corporaties en 
Bindkracht 10 om de tuinen in de buurt 
netjes te houden. Het gaat om tuinen 
van bewoners van woningcorporaties 
die dit zelf om wat voor reden dan 
ook niet kunnen. “De Broederij is een 
plek waar iedereen terecht kan, het 
is een ontmoetingsplek midden in 
de wijk”, vertelt Jorine de Bruin van 
De Broederij. “We maken samen de 
buurt mooier. Het bijhouden van 
tuinen is voor de vrijwilligers een 
zinvolle en mooie manier om hun 
tijd aan te besteden.”

Vrijwilligers van de groengroep helpen graag mee



 Post van Portaal | 11

Hulp accepteren
Dat kan zo niet langer en gelukkig accepteert 
meneer De Rooij de praktische hulp die 
Chris Witjes, wijkbeheerder bij Portaal, 
aanbiedt. Chris schakelt de groengroep van 
De Broederij in die 900 kilo puin uit de tuin 
haalt. De begeleider van de groep twijfelt 
om te beginnen: “Is dit niet een te grote 
klus voor onze vrijwilligers?” Maar juist de 
vrijwilligers vinden het mooi werk: “Dan zie 
je tenminste echt verschil.”

Een goede klik
Op klusdag 1 bleef meneer De Rooij binnen 
en dronken de mensen van de groengroep 
een kopje koffie samen met de buren. Die 
waren blij met de hulp voor meneer De Rooij 
en ook opgelucht dat er werd opgeruimd. 
Op klusdag 2 kwamen langzaam de planten 
tevoorschijn en ook liet meneer De Rooij 
zich zien. Hij dronk koffie en maakte een 
praatje met de vrijwilligers. Hij bleek een 
goede klik te hebben met Oscar*, één van 
de vrijwilligers. Beiden houden van tuinieren, 
koken en muziek. Op klusdag 3 wordt de 
druivenstruik gered. Aan de plantjes die 
weer tevoorschijn komen, is te zien dat 
meneer De Rooij hier ooit met veel liefde 
aan het werk was. Meneer De Rooij blijft er 
de hele tijd bij en pakt zelfs een snoeischaar. 

Vriendschap
Wanneer we hem vragen of hij iets terug zou 
willen doen voor de vrijwilligers, geeft hij aan 
een grote Indische rijsttafel te willen koken. 
Meteen biedt Oscar aan te willen helpen met 
koken. Tussen Oscar en meneer De Rooij 
ontstaat een vriendschap. Dat is fijn voor 
beide. Oscar voelt zich vaak eenzaam. 
Hij heeft het vooral moeilijk in het weekend, 

‘ Dan zie je tenminste  
echt verschil’

‘ Het voorkomt 
eenzaamheid en de 
tuinen zien er netjes uit’

Samenwerken aan leefbaarheid
In veel buurten in dorpen en 
steden - zoals Nijmegen - zijn 
minder voorzieningen en/of 
activiteiten en heeft een deel van 
de bewoners geld- of gezondheids-
problemen. Eenzaamheid en 
andere problemen liggen op de 
loer. “We doen ons best om 
bewoners met een lager inkomen 
te spreiden over de stad, maar dat 
is lastig. Want de goedkoopste 
woningen staan vaak in dezelfde 
wijken,” zegt Wietske Verweijen, 
adviseur leefomgeving van Portaal. 
“We hebben veel aandacht voor 
bewoners in de armere wijken. 
Door projecten en activiteiten op te 
zetten, kun je ook veel betekenen 
in een buurt. Een project als 
‘Groen Lindenholt’ is hier een 
mooi voorbeeld van. Bewoners 
en buren zijn blij dat het gebeurt, 
vrijwilligers leveren een belangrijke 
bijdrage, er worden contacten 
gelegd, het voorkomt eenzaamheid 
en de tuinen zien er netjes uit. 
Het project gaat misschien ook 
in andere wijken draaien.”

wanneer hij niet naar zijn vrijwilligerswerk kan. 
Oscar helpt nu meneer De Rooij in de tuin 
en andersom krijgt hij hulp bij zijn muziek. 

Een paar maanden geleden is de samen
werkingsovereenkomst ‘Groen Lindenholt’ 
ondertekend. Op deze dag kookt meneer 
De Rooij samen met vrijwilligers van 
De Broederij een heerlijke maaltijd voor  
30 personen. Hij ontmoet andere buurt     
ge noten    en is zichtbaar blij en tevreden. 
Een week later vindt hij zelf de weg naar 
De Broederij voor een praatje over planten. 
De dag daarna komt hij naar de koffieochtend. 

*De namen van meneer De Rooij en Oscar zijn 

om privacy redenen verzonnen.
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‘ De energieprijzen zijn hoog.  
Moet ik wel of niet ventileren?’

Ja, u moet uw woning ventileren. Het voelt 
misschien tegenstrijdig, maar het is nodig 
om de luchtkwaliteit in uw woning beter te 
krijgen. Ventileren zorgt er voor dat warme 
lucht naar buiten verdwijnt. Dat lijkt zonde, 
zeker nu de energie zoveel kost.

Droge lucht warmt sneller op
Elke dag zorgen bewoners, huisdieren en 

planten voor vocht in huis. Daarnaast 
vervuilen    bijvoorbeeld kookluchtjes en rook 
de lucht. Door te ventileren, wordt de vochti
ge en vervuilde lucht afgevoerd naar buiten. 
Schone, droge lucht komt uw woning in. Hoe 
droger de lucht in uw woning, hoe eerder 
uw woning is opgewarmd. Goed ventileren 
is dus niet alleen goed voor uw gezondheid, 
maar ook voor uw portemonnee.
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Maak kans op een  
bos bloemen

Kunt u een extra steuntje in de 
rug gebruiken? Of kent u iemand 
die een bos bloemen verdient? 
Wij geven 5x een boeket weg.

Meedoen? Los de woordzoeker 
op. Streep alle woorden weg.  
De overgebleven letters  
vormen een zin. Email deze  
zin voor 17 januari 2023 
naar meedoen@portaal.nl. 
Opsturen kan ook:  
Portaal t.a.v. Communicatie  
Antwoordnummer 4141 -  
3500 VB Utrecht. Vermeld in 
uw bericht uw naam en adres.  
De winnaars krijgen persoonlijk 
bericht. Veel puzzelplezier!
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Wilt u weten hoe u uw 
woning goed ventileert   ? Kijk dan op: 
www.portaal.nl/samen-besparen.

Ventileren van 
uw woning

Bewonersvraag

https://www.portaal.nl/
mailto:meedoen%40portaal.nl?subject=
https://www.portaal.nl/samen-besparen/

