
Woonbeleving
’thuis zet alle zeilen bij om de woonbe-
leving in vijf van haar complexen te 
verbeteren. In Best komt de flat aan de 
Leemkuilen in de wijk ‘de Leeuwerik’ 
aan de beurt. 

Dit jaar maken we een uitgebreid 
plan van aanpak. Hoe gaan we 
het doen? Wie gaan we hier bij 
betrekken en welke acties zijn 
nodig om een frisse wind door de 
woonbeleving te laten waaien?

Waar we aan denken? De uitstraling 
van het complex zowel binnen als 
buiten. We denken aan de algemene 
ruimtes, de buitenruimtes en het 
parkeergebeuren. Hoe kunnen we 
met zijn allen bijvoorbeeld 
omgaan met het dumpen van 
afval? Want van rommel wordt 
volgens mij niemand blij.

Ook denken we aan de sociale 
redzaamheid van onze mede-

mens. Bij een aantal bewoners is 
de sociale veerkracht verminderd. 
De rek is er zeg maar uit. Soms 
speelt er meer achter de voordeur 
dan we denken of kunnen 
vermoeden. We maken ons 
zorgen en vragen ons af of ’thuis 
in samenwerking met haar sociale 
partners hier iets in kan betekenen. 
Met het gebiedsteam zetten we in 
2020 alles op een rijtje en stropen 
we onze mouwen op. 

Zo willen we in 2021 een start 
maken met het verbeteren van de 
woonbeleving.

Ik ben voor, en u?

Volg ons ook via Facebook

in Best

Roland Otto  /  Gebiedsregisseur Best

Na een lange dag werken is 
het hier fijn thuiskomen” 
Het verhaal van Glenn Kurpershoek 

“

“Ik heb echt geluk gehad met deze woning”, vertelt Glenn als 
hij op de grote bank vol dikke kussens in zijn woonkamer 
neerploft. Hij woont in een appartement voor begeleid wonen 
in de Thuishaven in Son & Breugel. 

Mazzel
In de Thuishaven wonen veel ouderen, maar de leeftijd van de bewoners 
in de hoek waar Glenn woont ligt een stuk lager. Tien van de dertig 
appartementen stelde ’thuis ter beschikking aan bewoners van de 

Stichting Doorpakken. Glenn is een van hen. Hij heeft een milde vorm 
van autisme. De Stichting zorgt ervoor dat jonge mensen zoals Glenn 
zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Glenn: “Ik hoorde via de 
Stichting Doorpakken dat hier appartementen voor begeleid wonen 
kwamen. Toen heb ik me direct ingeschreven bij ’thuis. En wat bleek? 
Ik had geluk. Er was nog een plekje voor me vrij.”  

Benieuwd naar het volledige verhaal van Glenn? 
Kijk op www.mijn-thuis.nl/ik-huur

Beste Werkgever, 
ook in 2020
Kijk voor meer info op mijn-thuis.nl

Op 11 september hebben we het 
nieuwe wooncomplex voor dak- en 
thuisloze cliënten van Neos aan de 
Boutenslaan in Eindhoven geopend. 
Op deze plek stond sinds 1961 het 
Labrehuis. Maar het gebouw was 
verouderd en paste niet meer bij de 
nieuwe manier van zorg verlenen. 
’thuis en Neos tekenden een 
samenwerkingsovereenkomst voor 
de herontwikkeling van een 
wooncomplex dat bewoners alle 
faciliteiten biedt om zich te kunnen 
voorbereiden op een zo zelfstandig 
mogelijke toekomst. Het oude pand werd gesloopt en nieuwbouw 
gerealiseerd. Nu staat er een prachtig, duurzaam, toekomstbestendig pand.

Toekomstbestendig omdat het gebouw flexibel is. De indeling kan 
aangepast worden aan de woonbehoefte. En door het gebruik van alleen 
maar elektrische installaties, zonnepanelen en goede isolatietechnieken 
is het ook een duurzaam gebouw. 

Het is een pand waar we trots op zijn en dat heel goed aansluit bij onze 
ambities. Maar vooral hopen we dat de cliënten van Neos hier een veilig 
tijdelijk thuis vinden om daarna weer zelfstandig te gaan wonen. Daar gaan 
we voor, een samenleving waar iedereen mee kan doen. Samen ’thuis!  

Op www.mijn-thuis.nl kunt u de samenvatting van opening bekijken via het 
artikel “Een nieuw thuis voor cliënten van Neos geopend”.

Een nieuw thuis voor 
cliënten van Neos


