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Beste (aanstaande) buren,
We hebben veel positieve reacties gekregen op de eerste editie van onze burenmailing, daarom volgt
hierbij de tweede. Veel mensen willen een kijkje nemen in ons huis. We vragen even geduld, er volgt
zeker een “Open huis” voor de buren.
We zijn inmiddels in 2018 beland en ons huis nadert zijn voltooiing. Vanaf week 10 worden de
appartementen opgeleverd en in de weken daarna gaan de bewoners groepsgewijs “inhuizen”.
Ondertussen worden er steeds meer appartementen voorzien van keukens, sanitair, maar ook van
deurbel en thermostaat. Er lopen mensen rond met meetlinten en gordijnstalen. Er zijn tafels,
stoelen, banken, klokken, theedoeken, serviesgoed aangeschaft voor keukens en huiskamers.
Hoe kijkt een van de initiatienemers tegen de ontwikkelingen aan? Ik stelde vragen aan Hans Kop.
Hans, vroeg ik, hoe is dit huis tot stand gekomen? Hans: “In 2014 zijn we gestart als ouders met het
nadenken over hoe onze kinderen straks zouden gaan wonen en onze dromen komen uit als zij vanaf
dit voorjaar op de Blekerssingel wonen. Het is een mooie en veilige plek om te wonen in het hart van
onze mooie stad.” Wat gaat de buurt ervan merken? Hans: “Er komt een groep jongvolwassenen van
tussen de 20-30 jaar te wonen die dagelijks naar hun werk/dagbesteding gaat; ‘s avonds en in het
weekend zullen ze gezellig met elkaar wonen in de gezamenlijke huiskamers, maar ook op hun eigen
appartement.” En Hans, hoe kijk je aan tegen de toekomst op de Blekerssingel? “Ik verwacht dat
Sabine, onze dochter, gedurende lange jaren net zo fijn zal wonen in de woongroep zoals ze dat ook
gedaan heeft bij ons thuis in Kattenbroek. Als ouders zullen we regelmatig bij haar op bezoek gaan in
haar appartement. En ik hoop dat ze aan de Blekerssingel een nieuw THUIS zal vinden.”
En hoe kijken bewoners tegen zijn toekomst op de Blekerssingel aan? Ik stelde vragen aan mijn zoon
Maas: Wat kan hij over zijn nieuwe huis vertellen? Maas: “Ik weet al in welk appartement ik kom. En
ik wil een tv met zenders en een dvd. ’s Avonds gaan we eten in de huiskamer, maar ik weet nog niet
waar ik ga ontbijten, in mijn kamer of in de huiskamer. “ Wat vind je leuk aan je nieuwe huis Maas?
Maas: “Ik kan mooi naar buiten kijken over de straat en ik ga naast Thomas wonen.” Wat kun je nog
meer over het huis vertellen? Maas: “Ik krijg het niet gratis, want wonen is niet gratis toch, pappa?”
Nee, wonen is niet gratis en zeker niet vanzelfsprekend. Vooral niet voor de groep die hier nu komt
wonen. Maar inspanningen van de ouders, medewerkers van Amerpoort, alle mensen die
meegebouwd hebben en de twee eigenaren van het pand maken het wel mogelijk!! Voor reacties en
als u ons wilt ondersteunen: kijk op onze site en in het bijzonder naar onze crowdfundingactie!!
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