
De jaren ’50 passie spat af van dit ruime huurhuis van ’thuis in 
Eindhoven! Verwoed verzamelaar en voormalig timmerman Theo van de 
Langenberg geniet van zijn bijzondere hobby, die ook mogelijk is omdat 
hij niet te veel huur betaalt: “Ik ga hier nooit meer weg.” Kijk & lees het 
verhaal van Theo op www.mijn-thuis.nl/Over-thuis/Samen-thuis 

Als verhuurder van sociale woningen wil ’thuis een actieve bijdrage 
leveren aan een duurzame, toekomstbestendige samenleving waarin 
iedereen mee kan doen. We bieden mensen een betaalbaar thuis in 
Eindhoven, Veldhoven, Best, Waalre en Son en Breugel. Dit doen we 
natuurlijk niet alleen, maar samen met onze huurders, gemeenten, 
collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers. 
Samen ’thuis. 

“  Een kleurrijke spil in 
een gezellige buurt”

De hallen van de ’thuis appartementen Luna en Terra in Zonderwijk 
in Veldhoven zijn kleurrijk versierd, mede dankzij bewoonster en 
fervent mozaïekster Mieke Gielissen-van Houtert. Dankzij haar 
vrijwilligerswerk kent Mieke alle medebewoners: “Ik ga hier pas weg, 
als ik ga hemelen.” Kijk & lees het verhaal van Mieke op 
www.mijn-thuis.nl/Over-thuis/Samen-thuis 

Prettig wonen kan alleen als je rekening met elkaar houdt. Je voelt je pas 
prettig in je eigen huis als de straat en de buurt veilig en vertrouwd zijn. 
Dat betekent dat die schoon en opgeruimd zijn en dat bewoners elkaar 
kennen en elkaar respecteren. ’thuis stimuleert kennismaking en werkt 
met bewoners aan een schone en veilige omgeving. Iedereen heeft 
daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar als het bewoners even niet 
op eigen kracht lukt, dan ondersteunen wij waar nodig. Daarbij werken 
wij intensief samen met onze maatschappelijke partners. Wij zijn ervan 
overtuigd dat als de basis goed is, mensen meer kracht en kansen 
hebben zich verder te ontplooien.

Een huis is pas echt een thuis als je er helemaal jezelf kunt zijn. Dat 
geldt ook voor Douglas Verhaaf, hij woont in een huurhuis van ’thuis 
in Eindhoven. Hij repareert en bouwt draaitafels. “Mijn aangebouwde 
serre en grotere schuur bieden me voldoende ruimte voor mijn hobby. 
Ik zit hier nu 25 jaar… en misschien nog veel langer. ”Kijk & lees het 
verhaal van Douglas op www.mijn-thuis.nl/Over-thuis/Samen-thuis 

Een thuis voor iedereen
Wonen betekent een plek hebben om echt thuis te komen. Dit begint met 
een kwalitatief goede en betaalbare woning, in een omgeving die bij je 
past. Goed wonen is niet voor iedereen hetzelfde. Het aanbod van 
woningen is gevarieerd. Er zijn keuzemogelijkheden voor elke fase in je 
leven. Zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn en dat woning-
zoekenden binnen redelijke termijn een woning kunnen huren is onze 
basisactiviteit. Daarnaast werken we permanent aan aanpassing van 
onze woningen aan toekomstige eisen en behoeften. 

Duurzaam, vandaag en morgen 
Goed wonen moet ook op de lange termijn mogelijk blijven. Dit is  
voor ’thuis een belangrijke overweging om bij te dragen aan een meer 
duurzame samenleving. Een samenleving waarin onze ecologische 
voetafdruk wordt teruggebracht naar nul. We werken met de aanpak 
van “The Natural Step”. Een praktische benadering waarmee we bij 
iedere stap van de verduurzaming van onze woningen checken of dat 
een positieve bijdrage kan hebben aan het leven van onze bewoners 
en op de duurzaamheid van de aarde. 

Benieuwd naar ons complete ondernemingsplan? Kijk op www.mijn-thuis.nl/Over-thuis/Wie-zijn-wij/Ondernemingsplan

Dankzij zonnepanelen van ’thuis bespaart Rikie Spaninks uit De 
Bennekel in Eindhoven op haar woonlasten. Dat komt goed van pas 
met een eigen praktijk aan huis als schoonheidsspecialiste en 
pedicure: “Ik raad iedereen zonnepanelen aan. Het is snel geregeld 
en het is geld verdienen met niks doen!” Kijk & lees het verhaal van 
Rikie op www.mijn-thuis.nl/Over-thuis/Samen-thuis

“ Een duurzaam thuis 
met zonnepanelen”

“  Een huurhuis dat  
ruimte biedt aan  
mijn passie”

“ Een betaalbaar huis 
waar een leven lang 
muziek in zit”
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