
Volg ons ook via Facebook

in Best

Horen, zien en 
maken
In samenwerking met de gemeente 
werkt ’thuis mee aan de op handen 
zijnde kunst- en cultuuractiviteiten van 
het Community Art Project voor de 
wijken Wilhelminadorp en Kantonnier. 

Een project voor, door en mét de 
bewoners van de wijk. Samen-doen 
met aandacht voor u en uw 
omgeving. De projectgroep heeft 
grootse plannen. Ze gaat de wijk 
in, er komen verschillende 
workshops, een expositie, 
muurschilderingen en we willen 
aftrappen met een buurtfeest. Een 
echt samen-doen-ding dus. 

Bij een van die activiteiten gaan 
schoolkinderen de wijk in om 
bijzondere, markante, of misschien 
wel ontroerende verhalen op te 
halen. Jullie gaan elkaar zien en 
horen. Verhalen over de buurt, 
een boom of een bewoner, gewoon 
over wat er leeft. Verhalen van 

mensen zoals u en ik. Wat gaat u 
vertellen? Wat ziet u? Welke 
wensen zijn er voor de wijk en wat 
is mogelijk? 

Al die verhalen samen vormen de 
inspiratie voor blijvende graffiti- 
achtige kunstwerken, gemaakt 
door kunstenaar Fin Zwemer. Ze 
worden zichtbaar voor iedereen 
en hopelijk de trots van iedereen. 
Ook komt er naast de kleinere 
werken, één groot kunstwerk op 
een van de gebouwen van ’thuis. 

Na de zomer gaan we van 
start en bekennen we kleur, 
u ook? 

Roland Otto  /  Gebiedsregisseur Best

We zijn er voor elkaar en eigenlijk 
vinden we dat heel normaal”
Het verhaal van Miranda van 
den Berk en Joke Kuipers 

“

Beter een goede buur dan een verre vriend. Joke en Miranda 
uit de Leemkuilen in Best doen het gezegde eer aan. Na hun 
echtscheiding zochten ze beiden hun Brabantse roots weer op. 
Joke al in 1993, Miranda in 2012. Het voelde als thuiskomen, 
maar was ook even wennen. “Toen ik Joke ontmoette ging 
het zonnetje schijnen”, vertelt Miranda. “Ik ben haar zo 
dankbaar. Het is echt een bijzonder mens.” 

Miranda woont op de eerste verdieping, Joke op de tweede. “We vonden 
elkaar door de hondjes. Het klikte meteen”, vertellen de dames in koor. 
“Toen ik na mijn echtscheiding vanuit België naar Best kwam met mijn 
dochter had ik eigenlijk niks meer”, zegt Miranda. “Ik voelde me best 
verloren. Tot ik Joke tegenkwam op het balkon met haar hondje. Ze heette 
me welkom en zei meteen: ‘Als er iets is, kun je bij me terecht.’”
 
Benieuwd naar het volledige verhaal van Miranda van den Berk 
en Joke Kuipers? Kijk op www.mijn-thuis.nl/ik-huur

’thuis heeft het PSO-keurmerk behaald. PSO staat voor 
Prestatieladder Socialer Ondernemen. Het is het meetinstru-
ment en keurmerk van TNO dat de mate van inclusief en 
sociaal ondernemen meet en zichtbaar maakt. Het doel van 
PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te 
helpen. Het keurmerk kent meerdere prestatieniveaus en 
’thuis heeft het hoogste niveau behaald, trede 3. 

’thuis zet zich maatschappelijk in

En dat doen we op verschillende vlakken, zoals zorgen voor voldoende, 
betaalbare, duurzame woningen. Maar we doen meer dan dat. We 
willen ook op de arbeidsmarkt iets betekenen voor mensen met een 
achterstand. We vinden het belangrijk dat iedereen kansen krijgt om 
naar vermogen mee te doen in de samenleving.

“We zijn trots dat we trede 3 van 
het PSO-keurmerk hebben 
behaald. Dit keurmerk bevestigt 
dat we onze maatschappelijke 
taak serieus nemen en dat we het 
goed doen,” zegt Luc Severijnen, 
directeur-bestuurder van ’thuis.

’thuis behaalt hoogste 
beoordeling als sociale 
ondernemer


