
In deze uitgave:

Nieuwsbrief juni 2022

“ Nederland gaf me  
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Wanneer is een aanpassing in een 
woning een ZAV? Dat is:
•  Een aanpassing aan de buitenzijde 

van de woning. Denk bijvoorbeeld 
aan een overkapping, airco-unit, 
rolluiken of satellietschotel. 

•  Een aanpassing in of aan de 
woning waarvoor extra kosten 
gemaakt moeten worden om ze in 
de toekomst weer weg te halen. 
Denk bijvoorbeeld aan een extra 
wand, aanpassing in de keuken, 
ligbad of extra toilet.

TIP: Vraag altijd vóórdat u aan een 
klus in of aan huis begint aan ’thuis of 
toestemming nodig is. Dan weet u 
waar u aan toe bent, wat wel en wat 
niet mag en voorkomt u vervelende 
verrassingen.

Een ZAV-aanvraag kunt 
u eenvoudig doen via 
www.mijn-thuis.nl/zelf-klussen-zav.

Veel klusplezier!

De buurtbeheerder aan het woord

Wij komen regelmatig bij bewoners thuis die aanpassingen hebben 
gedaan om hun woning te verbeteren. We noemen dat Zelf Aangebrachte 
Voorzieningen, ofwel ZAV’s. Voor een ZAV moet u altijd toestemming 
vragen aan ’thuis. Onze technisch beheerder beoordeelt uw vraag voor 
een aanpassing aan uw woning en bekijkt of het kan en mag. Dit is niet 
altijd bekend bij bewoners. Dat is jammer want in het ergste geval moet 
u de ZAV weer weghalen. Daarom vertellen wij u hier graag meer over.

Zelf uw woning aanpassen

David Hearn
Buurtbeheerder Waalre

Wat vinden onze huurders van het jaarplan van ’thuis? We deelden 
dit jaarplan met u in de vorm van een filmpje en een infographic in 
de nieuwsbrief van februari. Om te achterhalen of onze huurders 
dit een prettige manier vinden, hebben we het huurderspanel 
hierover een vragenlijst gestuurd.

We stuurden de vragenlijst naar 770 
panelleden. In totaal reageerden 318 
panelleden (dit zijn de respondenten). 
Dat is een respons van 41,3%.

Het filmpje werd beoordeeld met 
gemiddeld een 7,3. De infographic 
scoorde gemiddeld een 7,5. Cijfers 
waar we erg blij mee zijn. We zien 
dan ook geen aanleiding om de 
manier waarop we ons jaarplan 
presenteren, te veranderen.

Bent u benieuwd naar een overzicht 
van de resultaten van dit onderzoek? 
Bekijk deze dan op 
www.mijn-thuis.nl/huurderspanel. 

Wilt u ook meedenken met 
’thuis? Neem dan deel aan het 
huurderspanel
Op www.mijn-thuis.nl/huurderspanel 
kunt u zich direct aanmelden. We 
nodigen u dan uit voor het eerst 
volgende onderzoek.

Huurders geven mening over 
jaarplan ’thuis

Mohamed Abadji vertelt

De weg vinden in wonen, zorg en welzijn

50 jaar trouwe huurders meld u aan

Een woning kopen van ’thuis 

Uw woning koel tijdens een warme zomer

Huurders geven mening over jaarplan ’thuis 

De buurtbeheerder aan het woord

Het klimaat verandert. De zomers worden steeds warmer. Woningen 
zijn steeds beter geïsoleerd. Isolatie helpt goed tegen de kou, maar 
in de zomer gaat de warmte soms moeilijk uit je huis. Het is 
makkelijker om warmte buiten te houden dan uit je huis te krijgen. 
Hieronder geven we u een aantal praktische tips.

Houd ramen en deuren overdag 
dicht 
Dit lijkt misschien raar, maar door 
open ramen en deuren komt de 
warmte juist naar binnen.

Houd overdag zonneschermen 
omlaag en gordijnen dicht
Dan houdt u de warmte buiten.

Hang op het balkon of in de tuin 
een schaduwdoek op
Bevestig het doek aan de kant waar 
de zon op schijnt.

Zet ’s avonds laat, ’s nachts of 
’s morgensvroeg deuren en 
ramen tegen elkaar open
Met open ramen waait het lekker door. 
Doe dit wel alleen als het buiten koeler 
is dan binnen.

Gebruik zo min mogelijk 
elektrische apparaten
Alle elektrische apparaten geven warmte 
af zoals bijvoorbeeld een stofzuiger, 
föhn, waterkoker, oven en wasdroger.

Zet één of meer ventilators aan
•  Zet een flesje met bevroren water 

voor de ventilator (met een bakje 

eronder voor als het water ontdooit).
• Richt de ventilator op uw voeten.
•  Zet de ventilator schuin naast een 

open raam. Zo blaast hij koelere 
buitenlucht door de kamer. Doe dit 
alleen als het buiten koeler is dan 
binnen.

Groen zorgt ook voor verkoeling
Bomen rondom de woning geven 
schaduw, dit helpt ook tegen de 
warmte. Zet planten in uw tuin. Hoe 
meer planten er in uw tuin staan, hoe 
koeler uw tuin wordt.

Hang de was buiten op
Buiten droogt de was lekker snel en 
het ruikt fris. Een wasdroger geeft veel 
warmte af en verbruikt veel energie.

Hoe houdt u uw woning koel 
tijdens een warme zomer?
Ga voor slimme en energiezuinige oplossingen

http://www.mijn-thuis.nl/zelf-klussen-zav


... het vanaf 1 juli 2022 verplicht 
is in Nederland om rookmelders 
te hebben op elke woonverdie-
ping in huis? Bij brand zijn niet 
alleen vuur en vlammen gevaarlijk, 
maar ook de giftige rook. De 
koolmonoxide in de rook werkt 
als een slaapgas. Om brand 
tijdig te ontdekken, is een 
rookmelder een uitkomst. Als er 
rook ontstaat, gaat een rookmelder 
piepen. Dit is vooral ’s nachts 
heel belangrijk, want van koolmo-
noxide merk je niets in je slaap.

… u zelf verantwoordelijk bent 
voor het schoonmaken van de 
rookmelder en het vervangen 
van de batterijen? Als de 
rookmelder erg vies is, werkt deze 

niet. Maak minimaal 1 keer per jaar 
het rooster van de rookmelder 
schoon met een stofzuiger. De 
batterij in de rookmelder gaat 
gemiddeld 10 jaar mee. Vervang 
de batterij op tijd, daarmee 
voorkomt u ongelukken.

… het verstandig is om zo nu 
en dan te testen of uw 
rookmelder het nog goed doet? 
Druk ongeveer 10 seconden op 
de testknop van de rookmelder. 
Gaat het alarm af? Dan doet uw 
rookmelder het goed. 

Bekijk ook het filmpje over 
rookmelders op 
www.mijn-thuis.nl/rookmelder.

Wist u dat...

 Wilt u ook uw verhaal met ons delen? Of kent u iemand die het 
verdient om eens in de schijnwerpers te staan? Laat het ons 
weten door een e-mail te sturen naar communicatie@mijn-thuis.nl

Mohamed Abadji  / Huurder bij ’thuis

“Nederland gaf me mijn leven 
terug”
Mohamed Abadji kwam begin 2020 vanuit Syrië naar Nederland. Hij is 
dankbaar voor hoe hij hier werd opgevangen. “Nederland gaf me mijn 
leven terug”, vertelt hij met een innemende glimlach. Maak kennis met een 
man die zich in rap tempo ontwikkelt tot een medelander om te koesteren.  

Samen thuis
Op de dag dat Mohamed zijn nieuwe appartement betrok, verraste hij al zijn 
buurtgenoten met een bloem. En bij de start van de ramadan trakteerde hij ze op 
een dadel. “Dan kon ik ze meteen vertellen dat ik wat meer mensen dan normaal 
over de vloer kreeg”, zegt hij. Na jaren alleen te hebben geleefd weet Mohamed 
als geen ander dat je een echt fijn thuis samen maakt. 

Nederland herkennen
Mohameds vader, moeder en zus vluchtten in 2015 al naar Nederland. Na vijf jaar 
besloot hij hen achterna te reizen. Eerst met de auto van Syrië naar Turkije, vervolgens 
met de boot naar Griekenland. “Best een grote boot. Hij was wel vijf meter lang”, 
vertelt hij. “We zaten er met 35 mensen op.” De reis kostte Mohamed 4.000 euro. 
Daar kwam nog eens 5.000 euro bij om van Griekenland naar Duitsland te komen. 
Uiteindelijk werd hij met een busje afgezet in Den Bosch. “Ik had geen idee waar ik 
terecht was gekomen, tot ik allemaal fietsen zag. Toen dacht ik: dit is Nederland.”

Weer samen
Na een verblijf in diverse asielzoekerscentra kreeg Mohamed een huis toegewezen 
van ’thuis in het centrum van Son en Breugel. De gemeente waar zijn ouders en zus 
ook wonen. “We kunnen de ramadan nu weer samen vieren. Dat heb ik zo gemist.” 
Nu ook zijn broer en diens vrouw naar Nederland zijn gekomen, is het gezin weer 
herenigd. “Mijn broer is getrouwd met een Oekraïense. Ze zijn Oekraïne ontvlucht 
toen de oorlog uitbrak. Als Syriër moet hij nu alleen nog in de opvang in Ter Apel 
blijven, terwijl voor zijn vrouw en kind een plek in Weert is gevonden. Maar straks 
wonen we hopelijk allemaal weer vlak bij elkaar.”

Stukje thuis
Zijn woning heeft Mohamed inmiddels helemaal op orde. Het interieur oogt opvallend 
Nederlands, met uitzondering van een paar details. Zoals de lijst boven het raam 
in zijn woonkamer. “Die kreeg ik van mijn moeder toen ik hier kwam wonen. Hij hing 
eerst bij haar thuis.” Het is voor Mohamed een mooi aandenken aan Syrië. “In de 
lijst zitten de eerste pagina’s uit de Koran”, vertelt hij trots. 
 
Nederlands leren
Mohamed doet er alles aan om zo snel mogelijk te integreren. Hij leest nu zelfs het 
boek van Anne Frank. Voor zijn toekomst heeft hij twee dromen: “Mijn eigen bedrijf 
en een gezin. En mijn vrouw mag best een Nederlandse zijn”, merkt hij op. “De cultuur 
spreekt me namelijk wel aan. Nu alleen eerst mijn studie afronden en een baan 
vinden”, zegt hij resoluut. En dan verschijnt op zijn gezicht opnieuw die vriendelijke 
glimlach die voor Mohamed ongetwijfeld nog veel deuren gaat openen in ons land.

Lees een uitgebreide versie van dit verhaal op onze website www.mijn-thuis.nl/
huurders-aan-het-woord.

Vrijwilligers bedankavond 
‘Fiesta de la Casa’ 

op 23 juni 2022
Hij viel al eerder op de mat van onze vrijwilligers: de uitnodiging voor 
de jaarlijkse bedankavond. Onze waardering voor alle vrijwilligers van 
’thuis is groot en wij willen hen daar dan ook graag voor bedanken. 

Dit doen we dit jaar eindelijk weer met een échte feestavond! 
We kijken ernaar uit om onze vrijwilligers weer in levende lijve te 

ontmoeten. Het wordt een mooi feest in tropische sferen, met een 
heerlijk diner en verrassend entertainment.  

Voor de vrijwilligers die nog niet hebben gereageerd: vergeet niet 
de antwoordkaart retour te sturen! Dat kan nog tot en met 11 juni. 

Een e-mailbericht sturen naar bedankavond@mijn-thuis.nl kan ook.

Wanneer u ouder wordt en een 
andere woning zoekt of zorg nodig 
heeft, dan kan het best een 
uitdaging zijn om uw weg te 
vinden. SeniorenPunt biedt één 
aanspreekpunt voor heldere 
informatie, advies op maat en 
persoonlijke bemiddeling. Zodat u 
een thuis vindt dat écht bij u past.

Heeft u een vraag over hoe u zo 
comfortabel mogelijk thuis kunt 
(blijven) wonen? Of welke zorg er 
mogelijk is? Misschien heeft u 
behoefte aan een andere woning? 
Verhuurmakelaars van ’thuis, Wooninc. 
en Woonbedrijf en zorgadviseurs van 
Vitalis Woonzorg Groep helpen u 
graag zo goed mogelijk verder. Zij 
werken samen vanuit SeniorenPunt. 

SeniorenPunt vindt u in Eindhoven aan 
de Winston Churchilllaan 83. Een 
afspraak maken hoeft niet, maar is wel 
mogelijk. U bereikt SeniorenPunt via  

(040) 220 22 02.  De koffie staat altijd 
klaar. Wilt u meer informatie? Kijk op 
www.seniorenpunt.nl.

SeniorenPunt heeft al veel ouderen 
geholpen. Lees hier hun ervaringen 
www.seniorenpunt.nl/verhalen.

De weg vinden in wonen, 
zorg en welzijn... 
SeniorenPunt maak het helder

We hebben u nodig

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen 
lezen wat de Huurdersraad ’thuis 
doet. We behartigen de belangen van 
alle huurders van ’thuis. We denken 
met ’thuis mee op beleidsniveau. Wij 
hebben overleg met ’thuis, met de 
gemeenten waar ’thuis bezit heeft en 
met collega-huurdersorganisaties van 
regionale corporaties. Onderwerpen 
zoals woonlasten, huurprijs, doorstro-
ming, urgentie, Wooniezie, sociaal 
beheer, prestatieafspraken, jaarplannen 
en duurzaamheid zijn zaken die we 
bespreken. We geven advies en 
denken mee. Dit bereiden we voor in 
ons Huurdersraad bestuur.

Het bestuur van de Huurdersraad kan 
wel wat extra hulp gebruiken. Ook uw 
frisse blik is van harte welkom. Bent u 
huurder van ’thuis en wilt u zich 
vrijwillig inzetten voor alle huurders 
van ’thuis? En wilt u het bestuur 
komen ondersteunen of aanvullen? 
We komen graag met u in contact.

Dit is wat wij van u verwachten:
•  u weet om te gaan met de moderne 

media zoals MS Office, Whatsapp, 
e-mail, Teams; 

•  u beheerst de Nederlandse taal in 
woord en geschrift;

• u kunt goed luisteren;
•  u wilt zich graag inzetten voor 

anderen.

Het kost u ongeveer 8-10 uur per maand 
en wij vergaderen in Eindhoven.

Heeft u interesse? 
Stuur uw aanmelding en motivatie 
per e-mail naar 
info@huurdersraad-mijn-thuis.nl. We 
kijken uit naar uw enthousiaste reactie.

Franz Cremers
Huurdersraad ’thuis

Een woning kopen 
van ’thuis 
Wist u dat ’thuis niet alleen woningen 
verhuurt? Wij verkopen ook ieder jaar 
een aantal woningen. Een deel van 
deze woningen verkopen we met een 
lagere koopprijs (Koopgarant) of met 
een uitgestelde betaling (Kopen naar 
Wens). Zo bieden we mensen met 
een laag of midden inkomen ook de 
mogelijkheid om een woning te kopen. 
Aan de verkoop via Koopgarant of 
Kopen naar Wens hangen bepaalde 
voorwaarden. Lees hier meer over op 
onze website 
(www.mijn-thuis.nl/koopgarant of 
www.mijn-thuis.nl/kopen-naar-wens).

Heeft u interesse in een koopwoning 
van ’thuis? Kijk dan voor het actuele 
aanbod op www.wooniezie.nl. 

We bieden hier onze beschikbare 
koopwoningen aan via loting, dus 
iedereen maakt kans. Op een aantal 
geselecteerde woningen krijgen 
huurders van ’thuis voorrang. Let 
hiervoor goed op de advertentietek-
sten. Om te kunnen reageren op 
deze koopwoningen moet u staan 
ingeschreven op Wooniezie. Staat u 
nog niet ingeschreven? Ga dan direct 
naar www.wooniezie.nl/inschrijven.

We verkopen ook een deel van onze 
woningen zonder voorwaarden, dat 
heet marktconform. Deze woningen 
adverteren we ook op Wooniezie, 
maar verkopen we via www.funda.nl. 
Hiervoor heeft u geen inschrijving op 
Wooniezie nodig.

Bent u huurder van ’thuis en zou u 
graag een woning kopen? Misschien 
kunt u wel uw eigen huurwoning kopen. 
Informeer hiernaar bij afdeling Verkoop. 
Zij kunnen u vertellen of uw woning 
een verkoopbestemming heeft.

Wilt u meer weten over het kopen 
van een woning? Kijk dan op 
www.mijn-thuis.nl/woning-kopen.

TE KOOP

50 jaar trouwe huurders 
in het zonnetje
Bij ’thuis zijn we blij met onze trouwe huurders. Huurt 
u dit jaar vijftig jaar bij ’thuis? Dan zetten we u graag in 
het zonnetje. Dit jaar doen we dat in het najaar. Hoe we 
het precies gaan doen is nog een verrassing.

Huurt ú dit jaar (sinds 1972) 
vijftig jaar bij ’thuis? Geef het 
aan ons door!
Het totaal aantal jaren dat u als hoofd-
huurder van ons (of van één van onze 
rechtsvoorgangers) huurt, telt! Het kan 
dus zijn dat u op verschillende adressen 
heeft gewoond. U kunt zich aanmelden 
via 50jaarhuurder@mijn-thuis.nl of 
via een telefoontje naar (040) 24 99 999. 

U mag ook naar één van onze 
locaties komen om u aan te melden. 
Kijk voor de bezoekadressen en 
openingstijden op onze website 
www.mijn-thuis.nl/contact. Na uw 
aanmelding krijgt u van ons bericht 
over de datum en de locatie.

Bent u al eens eerder in het zonnetje 
gezet omdat u 50 jaar huurt? U kunt 
u dan helaas niet nog een keer 
aanmelden.

http://www.mijn-thuis.nl/rookmelder
http://www.mijn-thuis.nl/huurders-aan-het-woord
http://www.mijn-thuis.nl/huurders-aan-het-woord

