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INHOUD

VOORWOORD

Wonen Limburg vindt participatie ontzettend belangrijk.
Simpel gezegd: we willen graag dat u meedenkt en meehelpt.
Om uw leefomgeving mooier en prettiger te maken. Het valt niet
altijd mee om bewoners te vinden die zo betrokken willen zijn
bij hun buurt. We vragen ons vaak af: hoe leren we bewoners
nou beter participeren?
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DE KRACHT
VAN ERVARING
Het kan zijn dat u een woning van
Wonen Limburg Accent huurt.
Wonen Limburg Accent is onderdeel
van Wonen Limburg. Dit bewonersblad
is daarom voor zowel de bewoners
van Wonen Limburg als van
Wonen Limburg Accent bestemd.

Als bewoners elkaar vinden, worden plannen werkelijkheid (pagina 18)
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De laatste tijd denk ik steeds vaker dat we die gedachte
moeten omdraaien. U moet niet beter met óns meedoen,
maar wij moeten beter met ú meedoen. Want u heeft veel
meer ervaring met uw buurt en buurtgenoten dan wij.
Niemand weet beter dan u wat uw wijk of buurt nodig heeft.
Daarom vertrouwen we meer en meer op de schat aan
ervaring die er in buurten en wijken aanwezig is. Dat is
best spannend. Want als we geld uitgeven aan een buurt,
houden we graag de controle. We vinden het fijn als
bewoners meedenken. Maar wel binnen de regels die wij
hebben bedacht. Daardoor twijfelen bewoners weleens of
hun inbreng echt zin heeft.
We willen daarom het liefst van al die regeltjes af.
En bewoners echt het vertrouwen geven dat ze het juiste
doen voor hun buurt. Dat betekent dat er soms dingen
gebeuren die binnen onze organisatie eigenlijk niet ‘mogen’
of ‘kunnen’. Maar die uiteindelijk wel een mooi resultaat
opleveren. Het is voor ons een spannende zoektocht hoe
we dat vormgeven.
Toch weten we zeker dat we die kant op willen. Want waar
mensen hun ervaring inzetten voor een betere buurt,
gebeuren de mooiste dingen. Kijk maar in dit nummer
van ‘In de buurt van…’.
Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg
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EVEN VOORSTELLEN

Venray

DE OVERWEGINGSGROEP

Weert

Vlodrop

In ‘In de buurt van…’ staat meestal een
hoofdpersoon centraal. Dit keer doen we
het anders. Voor dit nummer zijn we in
de buurt van de overwegingsgroep. Een
ontmoetingsplek voor iedereen die wil
groeien door ervaringen te delen.

OP BASIS VAN ERVARING
Sinds een paar jaar werkt Wonen Limburg
met ervaringsdeskundigen. Dat zijn mensen
die zelf een bewogen leven achter de rug
hebben, bijvoorbeeld door verslaving of
armoede. Zij benaderen bewoners die zorg
of begeleiding nodig hebben. Maar die geen
contact willen met zorgorganisaties. Dankzij
de ervaringsdeskundigen krijgen zij toch de
ondersteuning die ze nodig hebben.
Lees ook ‘In de buurt van Marcello’,
op wonenlimburg.nl/Marcello.
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EEN PLEK VOOR IEDEREEN
Ervaringsdeskundige Marcello van den Anker
heeft samen met Wonen Limburg
overwegingsgroepen opgericht in Venray,
Weert en Vlodrop. Een plek waar iedereen
welkom is. Een groep mensen van alle
leeftijden en achtergronden die elkaar steunt
door ervaringen uit te wisselen. Als het nodig
is ook ’s avonds en in het weekend. Zonder
zorgprofessionals, maar gewoon, als mensen
onder elkaar. Nieuwsgierig? Lees er alles over
op de volgende pagina’s.

WAT IS DE OVERWEGINGSGROEP?

Bestaat:
Waar:
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EEN THUIS VOOR IEDEREEN

EEN SPORTSCHOOL
VOOR DE GEEST
Het is donderdagavond zeven uur: in
Wijkcentrum Brukske in Venray begint
de overwegingsgroep. Op steeds meer
plekken in de provincie hopen we dit soort
groepen te gaan ondersteunen. Maar hoe
gaat het er eigenlijk aan toe in zo’n groep?

ALLE LEEFTIJDEN EN ACHTERGRONDEN
De deelnemers die die avond in Venray bij
elkaar komen, zijn van alle leeftijden en
achtergronden. Er zijn mensen bij die wel
iemand willen om mee te praten. Maar die
liever niet naar een zorgprofessional gaan.
“Naar een psychiater? Dan word ik hartstikke
gek”, zegt een deelnemer half grappend.
Er zijn mensen bij die het zwaar hebben
of hebben gehad. Verslaving. Armoede.
Onzekerheid. “Maar je hoeft geen problemen
te hebben om naar een overwegingsgroep
te gaan”, zegt ervaringsdeskundige Van den
Anker. “Je kunt ook gewoon komen voor de
gezelligheid.”
KOFFIE MET VLAAI
Een voor een vertellen de deelnemers over
hun week. Er komt verse ellende voorbij.
Maar er wordt ook gelachen. Veel zelfs. En
deelnemers steunen elkaar. “Ik heb zoiets
ook weleens meegemaakt. Weet je wat ik
toen deed? Misschien is dat ook iets voor
jou…”. Halverwege is er koffie met vlaai,
want een van de deelnemers is jarig.

Marcello van den Anker

‘HOE WAS JOUW WEEK?’
Ervaringsdeskundige Marcello van den Anker
had vooraf gewaarschuwd: “Het is lastig
te beschrijven wat een overwegingsgroep
precies is.” Dat blijkt deze donderdagavond.
De simpelste omschrijving: een
overwegingsgroep is een groep van maximaal
vijftien mensen. Een keer in de week komen
ze twee uur bij elkaar en stellen ze elkaar
één simpele vraag: hoe was jouw week?”
LUISTEREN NAAR HET ANTWOORD
Die korte omschrijving klinkt misschien gek.
Want elke dag vragen we elkaar toch: Hé, hoe
gaat het? Maar hoe vaak luisteren we naar
een antwoord dat langer is dan ‘goed’?
Daar is in de drukte van alledag meestal
te weinig tijd voor.
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MEER WETEN OVER DE
OVERWEGINGSGROEP?
Wonen Limburg ondersteunt de
overwegingsgroepen, maar ze zijn
zeker niet alleen voor bewoners
van Wonen Limburg. Iedereen is
welkom. In de toekomst hopen we
dat er in elke gemeente in Limburg
een overwegingsgroep is. Wilt u
meedoen? Of heeft u vragen? Bel dan
ervaringsdeskundige Marcello van den
Anker: 06 - 83 26 44 09. Een bericht
via WhatsApp of sms mag ook.

‘80 PROCENT KOMT TERUG’
Van den Anker heeft al bijna twintig jaar
ervaring met overwegingsgroepen. “Van de
mensen die ik uitnodig, blijft 80 procent
terugkomen. Er zijn ook deelnemers die een
vriend of vriendin meenemen. Mensen vinden
het gezellig, het doorbreekt de sleur van
de week. Er ontstaan nieuwe contacten en
vriendschappen. Eigenlijk gewoon zoals het
leven zou moeten zijn.”
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VLINDERS VAN GIPS
Een van de deelnemers maakt als hobby
vlinders van gips. Ze geeft er een aan een
andere deelnemer, die daar een week
eerder om had gevraagd. Complimenten
uit de groep: wat een mooi werk! Meteen
ontstaan er ideeën: kunnen we niet een
Facebookpagina beginnen met jouw vlinders?
Daar zijn echt veel liefhebbers voor!
POSITIEVE AANDACHT
Van den Anker: “Die positieve aandacht
voor elkaar is belangrijk. Iedereen voelt zich
daardoor vrij om over problemen te praten.
Maar we hebben het ook over wat juist wél
goed gaat. Daardoor leren mensen in de
groep anders naar zichzelf kijken. En dat is
vaak een eerste stap om je beter te voelen.

Ik zeg weleens: om ons lichaam gezond te
houden, gaan we naar de sportschool. En om
onze geest gezond te houden, gaan we naar
de overwegingsgroep.”
ZOVEEL BETER
Na afloop lopen twee deelnemers naar de
auto. Een van de twee is voor het eerst,
de ander komt wekelijks. “Ik voel me altijd
zóveel beter als ik hier wegga”, zegt ze.
“Daarom heb ik mijn vriendin meegenomen;
dat gun ik haar ook.”

In onze wijken en buurten zijn heel veel buurthelden
actief. Mensen die echt de schouders zetten onder hun
buurt. Wonen Limburg wil deze actieve bewoners graag
ondersteunen. Maar we kennen ze lang niet allemaal.
Daarom zijn we op zoek naar talentmakelaars: mensen
die weten hoe ze de talenten in hún buurt in beeld
kunnen brengen.
KENT U VEEL MENSEN IN DE BUURT?
Misschien is onze talentmakelaar wel de
vrouw van de viskraam. De postbode. Of de
buurtvader. We zijn op zoek naar mensen die
heel veel mensen in de buurt kennen. Zodat
we samen een beter beeld krijgen van alle
verborgen talenten in onze wijken en buurten.
BENT OF KENT U ZO’N
TALENTMAKELAAR?
Dan horen we graag van u! Neem contact
op met onze kansmakelaar Karlijn
Versteegen, bel 06 52 15 93 13 of mail
karlijn.versteegen@wonenlimburg.nl.
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SAMEN WERKEN AAN EEN PRETTIGE BUURT

ERVARING?
DELEN WORDT
GEWAARDEERD!
Iedereen doet in zijn leven waardevolle
ervaringen op. Of het nou werkervaring
is of levenservaring. Je hebt de ervaring
van je culturele achtergrond en van
je opvoeding. Van je hobby’s, sport en
vrijetijdsbesteding. Door die ervaring
te delen, kun je bijdragen aan een
fijnere buurt.

VAN STRAATHOEK NAAR EREDIVISIE
Het zaalvoetbalteam van Ramdani is
uitgegroeid tot een eredivisieclub:
Tigers Roermond. Rondom het voetbal
ontstonden allerlei andere initiatieven voor
de buurt. Bekend is het ramadanproject:
honderd jongeren die dagelijks
boodschappenpakketten en maaltijden
uitdelen aan mensen in de buurt. En er is
een samenwerking met Wonen Limburg in
het Klusteam. Deelnemers helpen daarin
buurtbewoners met klusjes in en om het huis.

Chaib Ramdani werd ruim twintig jaar
geleden actief in de wijk Donderberg in
Roermond. “We waren jong, we waren
sportief. We wilden iets, maar hadden
niemand die ons verder kon helpen.
We zochten iemand die ons begreep.
Die dezelfde achtergrond had als wij. Die de
wijk kende. Toen we die niet konden vinden,
zijn we zelf dingen gaan organiseren.”

Chaib Ramdani
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POSITIEF AANWEZIG IN DE BUURT
Ramdani en zijn vrienden begonnen een
zaalvoetbalteam. “Maar het ging ons niet
alleen om de sport”, vertelt hij. “Op de
Donderberg waren jongeren die op straat
rondhingen. Dat leverde weleens overlast op.
Voor dat soort jongeren is sport een manier
om bij elkaar te komen. Om te groeien als
mens. Daardoor zijn ze positief aanwezig
in de buurt. In plaats van dat ze overlast
veroorzaken.”

Oussama Moufid

Sinds 2012 hebben alle initiatieven in de
Donderberg een eigen thuisplek in de wijk:
jongerencentrum DB4ALL. Er is financiële
steun van de provincie en gemeente. En er
zijn samenwerkingen met onder meer
jeugdzorg, scholen, dagbesteding en de
reclassering. Oussama Moufid deed deze
zomer een mooi project vanuit DB4ALL.
Hij merkte dat sommige kinderen door
corona achterliepen met hun schoolwerk.
“Daarom bedachten we samen met onder
meer Wonen Limburg: 4Kids”, vertelt
hij. “We hielpen dertig kinderen twaalf
weken lang met schoolwerk. Om zo hun
achterstand weg te werken.”
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PROFESSIONEEL KICKBOKSEN
De begeleiding van 4Kids ging verder dan
schoolwerk alleen, legt Oussama uit. “We
vroegen de kinderen wat hun droom was.
Die probeerden we daarna stapsgewijs waar
te maken. Zo waren er een paar jongens die
graag kickbokser wilden worden. Voor hen
regelden we een training met professionele
kickboksers. Een ervaring die ze nooit meer
vergeten.” Ook Chaib Ramdani is positief
over het project: “Die kinderen vinden het
fantastisch om ‘meester Oussama’ op straat
tegen te komen. Oussama is jong, hij kent die
jongens en kent de buurt. Hij is een rolmodel
voor ze.”
Kijk ook op tigersroermond.nl

GRATIS VOOR IEDEREEN
Drohm wil dat alle kinderen in Roermond en
Roerdalen de krant kunnen lezen. Daarom
heeft ze ook basisscholen gevraagd om de
krant in de klas te gebruiken. Drohm: “Het
is een heel werk om alles te organiseren.
Ik heb scholen benaderd, bibliotheken,
het jongerenwerk, de gemeente,
kinderwijkraden… En er moeten natuurlijk
investeerders komen, zodat de krant voor
kinderen gratis kan zijn.”
Amina Sebbar heeft een multicultureel
gezin. In haar omgeving zag ze dat mensen
met een andere culturele achtergrond
niet altijd aansluiting vinden in hun
leefomgeving. Sebbar: “Er zijn natuurlijk
heel veel activiteiten waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten. En van elkaar kunnen
leren. Maar mensen met een andere
culturele achtergrond komen daar bijna
niet. Daar wilde ik graag verandering in
brengen. Daarom begon ik onder meer met
opvoedondersteuning voor islamitische
gezinnen.”
KLEUR & KRACHT
Sebbar wilde graag nog meer doen om haar
ervaring en talenten voor anderen in te
zetten. Vorig jaar richtte ze samen met lifeen kindercoach Asmaa Darkaoui in Venray
de stichting Kleur & Kracht op. Darkaoui:
“Mensen hebben allerlei talenten. Die komen
er meestal alleen uit als de omgeving dat
stimuleert. Met al onze projecten willen we
zorgen voor zo’n omgeving. Waarin mensen
waardering en complimenten krijgen. Dat
gaat van een gezellige high tea tot hulp bij de
opvoeding. We roepen iedereen in Venray op:
laat ons weten waar je behoefte aan hebt!”
Meer weten? Stichtingkleurenkracht.nl

Amina Sebbar & Asmaa Darkaoui
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Hanneke Drohm

BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING
Tegen het regelwerk zag Drohm wel een
beetje op, geeft ze toe. “Maar het is me erg
meegevallen”, lacht ze. “Iedereen is heel
enthousiast over het idee. En als straks alles
geregeld is, kan ik gaan doen waar ik goed
in ben: een mooie krant maken. Ik ben best
trots dat ik hiermee straks bijdraag aan de
ontwikkeling van kinderen.”

Hanneke Drohm werkte lang als verslaggever
voor de Limburger. In haar vrije tijd was
ze erg actief in het jeugdwerk. Nu zet ze
die ervaringen in om een kinderkrant te
beginnen in Roermond en Roerdalen. “In de
kinderkrant lezen kinderen het nieuws uit hun
eigen omgeving”, vertelt Drohm. “Geschreven
op een manier die ze aanspreekt. Zo raken
ze betrokken bij hun buurt en de mensen die
er wonen. En lezen is natuurlijk altijd goed
voor je!”
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KORT NIEUWS

EVEN
TUSSENDOOR

Vanaf 1 juli 2022 moeten in alle Nederlandse
woningen verplicht rookmelders hangen.
Dat is maar goed ook, want rookmelders
redden levens! De meeste slachtoffers bij
een brand vallen namelijk doordat ze rook
inademen. Een rookmelder gaat al af vóór u
zelf doorheeft dat er brand is. Daardoor heeft
u meer tijd om te vluchten. Wonen Limburg
vindt het belangrijk dit goed voor u te
regelen. Heeft u nog geen rookmelder?
Dan gaan we die op iedere woonverdieping
in uw huis plaatsen. Gratis. Dat doen we in
de periode van januari tot en met juni 2022.
U krijgt vanzelf bericht van ons als we de
rookmelder(s) bij u komen ophangen.

Woont u in een appartementengebouw?
En heeft u vragen of opmerkingen over
de schoonmaak in de gedeelde ruimtes?
Dan kunt u voortaan bellen met ons
WoonAdviesTeam: 088 - 385 0800, keuze 2.
Wel zo handig, één centraal nummer.

Belt u ons op 088 - 385 0800? Dan krijgt
u eerst een keuzemenu te horen. Voor
reparatieverzoeken toetst u een 1. U wordt
dan meteen doorverbonden met onze
onderhoudspartners. Heeft u een andere
vraag? Bijvoorbeeld over een woning
huren, de huur opzeggen of betalen, de
schoonmaak of overlast? Toets dan een 2. U
krijgt dan iemand van ons WoonAdviesTeam
aan de lijn. Let dus op dat u de juiste keuze
maakt. Dan heeft u zo snel mogelijk de juiste
persoon of afdeling aan de telefoon.
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Vanaf nu kunt u weer gewoon terecht in onze
buurtwinkels. Met een vraag of opmerking,
of gewoon om even bij te kletsen. Door
corona konden we lange tijd alleen op
afspraak werken. Nu staat van maandag tot
en met vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur
de koffie of thee weer voor u klaar.
Komt een ander tijdstip beter uit? Bel gerust
aan. Als we er zijn, dan helpen we u graag.
Treft u niemand aan, dan zijn we de wijk
in. Bel in dat geval met onze collega’s van
het WoonAdviesTeam: 088 - 385 0800. Of
kijk op onze website wonenlimburg.nl voor
informatie.
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HET WONEN LIMBURG VAN VANDAAG

DE VERBORGEN
KRACHT VAN
55-PLUS
Hoe meer levenservaring, hoe meer mensen
hun omgeving te bieden hebben. Toch worden
55-plussers nog té vaak bekeken als toekomstig
probleem, vindt directeur Mens & Maatschappij
Marty van Dam van Wonen Limburg.

“Bij 55-plus wordt al snel gedacht: die
hebben in de toekomst veel zorg nodig.
Of een aangepast huis”, vertelt Van Dam.
“Maar ik behoor zelf tot die groep en we
hebben nog zó veel te bieden. In ons werk,
of als we met pensioen zijn. Ik weet dat heel
veel mensen zich juist in deze levensfase
willen inzetten voor hun eigen leefomgeving.
Van die verborgen kracht moeten we
gebruikmaken!”

Har Geurts

Wout Dinghs was manager technisch
beheer bij Wonen Limburg. “Na mijn
pensioen vond ik thuis niet de voldoening
die ik zocht. Daarom ging ik aan de slag bij
VluchtelingenWerk Nederland.

Rechts: Wout Dinghs

Als maatschappelijk begeleider en
arbeidscoach hielp ik statushouders.
Als je nieuw bent in Nederland is het niet
altijd makkelijk om de weg te vinden. Ik hielp
ze met alles: de huisarts, verzekeringen,
contact met de gemeente. Omdat ik bij
een woningcorporatie had gewerkt, wist ik
de weg wel.”

Als energiecoach helpt Har Geurts bewoners
van Wonen Limburg in hun huis energie te
besparen.
GRATIS VOOR BEWONERS
WONEN LIMBURG
“Ik zat in een huurdersvereniging in
Panningen”, vertelt Geurts. “Dus bij
Wonen Limburg kenden ze me al. Toen ze
me vroegen om energiecoach te worden,
zei ik meteen ja. Ik ben vrij technisch en
het onderwerp interesseert me. Bovendien
vind ik het belangrijk om zuinig om te
gaan met de aarde. Voor onszelf en voor
volgende generaties.”
Energiecoach inschakelen? Bel het
WoonAdviesTeam: 088 - 385 0800. Of stuur
een mail: energiecoach@wonenlimburg.nl
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‘OMA’ SEUREN
Op de foto staat hij met een gezin dat hij
begeleidde. Ook op de foto: mevrouw Seuren
(87), die op dezelfde galerij woont als de
statushouders. “Zij heeft de zorg voor het
gezin op zich genomen”, vertelt hij. “Ze gaat
langs om de post met hen door te nemen.
Of gewoon voor een kop koffie. De kinderen
noemen haar zelfs ‘oma’!”
Midden: Mevrouw Seuren

Ook vrijwilliger worden?
Vluchtelingenwerk.nl
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PUZZEL

PUZZEL
Onderstaande woorden zijn in alle mogelijke
richtingen in het diagram verborgen.
De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt
worden. De overgebleven letters vormen,
horizontaal, regel voor regel van boven naar
beneden gelezen, de oplossing.

Kitty Hesen van KilimanjaroWonen geeft –
vaak gratis – advies aan mensen die meer
saamhorigheid in hun buurt willen. “Je wilt
niet weten hoeveel voldoening dat geeft.”

Kitty Hesen

VAN IDEE TOT UITVOERING
“We adviseren mensen die samen een
prettige, veilige en zorgzame leefomgeving
willen realiseren. Soms zijn het mensen die
zelf een hofje of woongebouw ontwikkelen,
soms zijn het initiatieven in bestaande
buurten. Wij helpen ze van het allereerste
idee tot aan de uitvoering.” Bij dit soort
projecten gaat het niet alleen om het gebouw
zelf. “Het draait vooral om de saamhorigheid
van bewoners”, vertelt Hesen. “Ze doen
samen leuke dingen. Helpen elkaar als
het nodig is.”
BOEKJE MET TIPS
Hesen vond die saamhorigheid zo
inspirerend dat ze een boekje met tips
maakte: hoe zorg je zelf voor zo’n betrokken
buurt? Waar mensen elkaar ontmoeten
en helpen? Hesen: “Dat was een groot
succes. Mensen willen heel graag samen
koffiedrinken. Of een wandelclubje beginnen.
Alleen weten ze het niet van elkaar.
Wij dachten toen: laten we die mensen naast
ons ‘gewone’ werk gaan adviseren. Dankzij
onze tips vinden bewoners elkaar en worden
plannen werkelijkheid.”

AANDACHT
BASISSCHOLEN
BEHOEFTE
BETROKKEN
BEWONERS
COMPLIMENTEN
DROOM
GIPS
HOBBY
HULP
HUURHUIZEN
JONGEREN
KRACHT

LEEFOMGEVING
MEEDENKEN
MEEDOEN
OMDRAAIEN
ONDERSTEUNEN
OPVOEDING
ORGANISEREN
PARTICIPEREN
RESULTAAT
STRAAT
VERANDERING
VERTROUWEN
VLAAI

DE PRIJSWINNAARS VAN DE JULI-PUZZEL
De juiste oplossing van de puzzel uit het vorige
magazine is: “Wonen in de buurt van goede buren en in
een Wonen Limburg huisje is top.” Deze drie winnaars
hebben hun workshop naar keuze al uitgezocht:
Mevrouw Teunissen Maasbracht
Mevrouw Arkesteijn Nederweert
Mevrouw Beks Schinnen
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PUZZEL MEE EN WIN!
Op een gure herfstdag is het heerlijk warm onder dit
gebreide plaid. Kans maken? Stuur uw oplossing vóór
vrijdag 26 november naar de redactie van ‘In de buurt
van…’. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.
En laat ons weten welke van de twee kleuren uw
favoriet is.
PER E-MAIL
indebuurtvan@wonenlimburg.nl
PER POST
Wonen Limburg
Postbus 1254
6040 KG Roermond

COLOFON

FOTOGRAFIE

Marcel de Buck, John Peters en Jack Walraven
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Postbus 1254
6040 KG Roermond
T

088 - 385 0800
E

post@wonenlimburg.nl
W

wonenlimburg.nl

De bezoekadressen van onze
buurtwinkels in Venray, Horst,
Panningen, Weert, Roermond,
Sittard en Heerlen vindt u
op onze website.
Volg ons op:

