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In onze wijken en buurten wonen steeds meer mensen
met onbegrepen gedrag. Dat heeft alles te maken met
veranderingen in de zorg. Deze mensen werden vroeger
afgeschermd. Ze woonden in GGZ-instellingen (geestelijke
gezondheidszorg), dus in de buurt kwamen we ze niet tegen.
Daardoor leek het iets wat alleen ver weg gebeurde.
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Door keuzes die we als samenleving hebben gemaakt,
keerden deze mensen terug in de wijk. Misschien wel bij u
in de buurt. In de straat. Zelfs in het huis naast u. Dat zorgt
soms voor onbegrip, als iemand zich anders gedraagt dan
u gewend bent. Maar besef wel: het zijn mensen zoals u
en ik. Die door omstandigheden in de knel zijn geraakt.
(Zie pagina 16.)
Wij zien het als een belangrijke taak voor Wonen Limburg
om ook mensen met onbegrepen gedrag een fijn thuis
te bieden. Daarvoor werken we in wijken en buurten heel
nauw samen met de zorg. We hebben zelfs professionals uit
de geestelijke gezondheidszorg in dienst genomen. Zodat
we mensen beter begrijpen. En zo snel mogelijk passende
zorg kunnen inschakelen als dat nodig is.
Daarbij vergeten we de rest van de buurt natuurlijk niet.
Als u overlast ervaart, nemen we dat serieus. En als iemand
zich echt niet staande houdt in de buurt, kijken we uit naar
andere woonruimte. Omgekeerd kunt u ons ook enorm
helpen. Door in de buurt een beetje op elkaar te letten.
Er zijn mooie voorbeelden van hoe een buurt omkijkt naar
iemand die het zelf even niet redt.
Wordt het echt te zwaar voor u of voor de buurt? Of raakt u
zelf in de knel? Neem dan contact met ons op. Hulp vragen
mag altijd.
Wim Hazeu
Bestuurder Wonen Limburg
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AANGENAAM

Eindhoven

COLUMN

MARCELLO VAN
DEN ANKER (49),
EINDHOVEN

“Met weinig middelen
en échte aandacht voor
iemand, kun je ver komen.”

Wonen Limburg ziet steeds meer bewoners die
hulp nodig hebben om zich staande te houden.
Sommige mensen vinden het moeilijk om hulp te
vragen. Dan schakelt Wonen Limburg mij in. Ik heb
zelf veel meegemaakt in mijn leven. Daardoor maak
ik makkelijk contact met deze mensen.

EEN LASTIGE JONGEN

Ik kom uit een moeilijk gezin. Ik heb financiële problemen gehad,
ben uit mijn huis gezet. Ik was een lastige jongen. Totdat ik een
ervaringswerker tegenkwam: Louis van Es. Die man zag mij.
Praatte met me over zijn eigen problemen en zwaktes. Hij begreep
me. Dankzij hem krabbelde ik weer op. Een jaar later vroeg hij
aan me: zou jij zélf niet als ervaringswerker aan de slag willen?
NIET OORDELEN

Ik vind het een mooi idee dat ik mijn slechte verleden nu
voor iets goeds kan gebruiken. Ik krijg dingen voor elkaar die
zorgverleners niet kunnen doen. Ik neem de tijd voor mensen.
Luister naar ze. Oordeel niet. En ik snap mensen die in de
goot belanden, want ik heb het zelf meegemaakt. Met weinig
middelen en échte aandacht voor iemand, kun je ver komen.
ZELF DOEN

Van alle mensen die ik voor Wonen Limburg heb benaderd,
heb ik 90 procent op de een of andere manier kunnen helpen.
Ik maak afspraken met ze over kleine stapjes. De salontafel
opruimen. Of één dag niet drinken. Met mijn hulp heeft één
bewoner zelfs kunnen voorkomen dat hij uit zijn huis werd
gezet. Uiteindelijk moeten mensen het zelf doen. Ik ben
zelf dankzij een ervaringswerker uit de ellende gekomen.
Dat gun ik andere mensen ook.
4

WIE IS MARCELLO?
Leeftijd:
Woont:
Hobby’s:
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HET WONEN LIMBURG VAN VANDAAG
NAAR ELKAAR OMKIJKEN

EEN FIJN THUIS
VOOR MENSEN MET
ONBEGREPEN GEDRAG
Vroeger waren er GGZ-instellingen waar mensen met
verward gedrag (tijdelijk) konden verblijven. Totdat de
overheid bepaalde dat iedereen een woonplek in de
wijk moest krijgen. Als woningcorporatie vinden we het
belangrijk om ook deze mensen een fijn thuis te bieden.

Net zo belangrijk als onze bemoeienis, is een vangnet in de wijk: buren
die naar elkaar omkijken. “Daar besteden we bij Wonen Limburg heel
veel aandacht aan”, vertelt Inge. “Bij steeds meer nieuwbouwprojecten
laten we buren al vooraf met elkaar kennismaken. Dan is er al een
buurtgevoel voordat mensen in dezelfde buurt wonen. Als iemand dan
even wat extra hulp nodig heeft, trekt de buurt al heel snel aan de bel.”

PRETTIG THUIS

Sommige mensen vinden het heel moeilijk om
zich staande te houden in een ‘gewoon’ huis.
Bijvoorbeeld omdat ze van zichzelf weten dat ze
veel overlast veroorzaken. Inge: “Ook die mensen
willen we een prettig thuis bieden. Voor hen
hebben we speciale woonplekken. (Zie pagina
13.) Daar kunnen mensen helemaal zichzelf zijn,
zonder dat ze anderen overlast bezorgen.”

“Mensen met verward gedrag komen vaak pas bij ons in
beeld als ze overlast veroorzaken”, vertelt Inge Nabbe,
senior medewerker Leefbaarheid bij Wonen Limburg.
“Bijvoorbeeld geluidsoverlast of een vervuild huis. Bijna
niemand doet dat expres. Mensen vinden het alleen
vaak moeilijk om hulp te vragen. Toch willen we zo veel
mogelijk inzetten op vroegtijdige hulp.”

PROFESSIONELE HULP

Maar wat kan een woningcorporatie precies doen voor
mensen met verward gedrag? Inge: “Wij kunnen in elk
geval zorgen dat mensen professionele hulp krijgen. Dat
doen we het liefst zo vroeg mogelijk. Soms krijgt iemand al
zorg als hij bij ons komt om een huis te huren. Dan maken
we goede afspraken met de zorgorganisatie. We kijken ook
samen met de zorgorganisatie wat de beste plek is voor
iemand om te wonen. Daar gaan we best ver in. Natuurlijk
kijken we daarbij ook naar de belangen van de buren. Oók
zij hebben recht op een fijne woonplek, zonder overlast.
Dat maakt het soms best een ingewikkelde afweging.”
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WAT: SPECIAAL GETRAIND

Het WoonAdviesTeam (WAT) van Wonen Limburg is
getraind om met mensen met verward gedrag om te
gaan. Klantadviseur Shauny op de Laak: “Altijd als we
vermoeden dat er iets aan de hand is met een beller,
leggen we dat vast. Zo leren we onze bewoners steeds
beter kennen. Een aantal bewoners vindt het gewoon
prettig om een praatje met ons te maken. Als het nodig is,
schakelen we onze collega’s van de afdeling Leefbaarheid
in. Zij gaan dan bijvoorbeeld bij de beller langs.

7

DE KRACHT VAN GEMENGDE WIJKEN

Wonen Limburg gelooft in de kracht van gemengde wijken: wijken
waar mensen met verschillende achtergronden, opleidingen en
inkomensniveaus bij elkaar wonen. In dat soort wijken krijgen
kwetsbare mensen makkelijker hulp van hun omgeving. Veel van
onze wijken zijn gebouwd in de jaren 60 en 70. Toen werden vaak
veel dezelfde huizen bij elkaar gebouwd. Het is dus moeilijker om
daar achteraf een gemengde wijk van te maken. Toch doen we
ons best om ook in die wijken de saamhorigheid te vergroten.
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Draait uw buurman of buurvrouw midden in de nacht
keiharde muziek? Dat hoeft niet te betekenen dat hij of
zij een feestje geeft. Misschien weet hij of zij helemaal
niet hoe laat het is. Of er is angst en de muziek
zorgt voor afleiding. Wat doet u dan?

TIPS
•	Schakel niet meteen de politie of de
woningcorporatie in, maar ga zelf het
gesprek aan.
•	Gebruik daarbij geen verwijtende
woorden, maar blijf rustig en beleefd.
•	Besef dat iemand misschien helemaal
geen overlast wil geven.

TIENJARENPLAN HORST-WEST

Een goed voorbeeld is Horst-West. Daar zeiden betrokken buurtbewoners ons:
“We willen onze buren graag steunen, maar het is te veel voor ons. Willen jullie
ons helpen?” Samen met de buurt werken we nu aan een tienjarenplan. We
maken bijvoorbeeld afspraken met zorgpartijen. En samen met de gemeente
willen we de buitenruimte aantrekkelijker maken. Zodat mensen elkaar buiten
makkelijker ontmoeten. Misschien zorgen we op den duur zelfs voor een aantal
duurdere huizen in de wijk. Zodat er nog meer verschillende mensen komen te
wonen. Zo werken we ook in oudere wijken aan een gemengde wijk.
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Deze tip komt van de website
samensterkzonderstigma.nl.
Op die website staan nog veel meer
praktische tips over de omgang met
mensen met onbegrepen gedrag.

•	Probeer schaamte en angst bij de buurman
of -vrouw te voorkomen. Gebruik dus geen
woorden die hard of aanvallend kunnen
overkomen.
Heeft u toch het idee dat de situatie niet
verbetert? Belt u dan het WoonAdviesTeam
voor overleg: 088 - 385 0800.
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WONEN IN LIMBURG
IN GESPREK MET DE BUURT

VERWARD GEDRAG IN
DE WIJK: WAT DOEN
ONZE PARTNERS?
Bij de zorg voor mensen met onbegrepen gedrag zijn
behalve woningcorporaties nog meer partijen betrokken.
Bijvoorbeeld de gemeente en zorgorganisaties. Wat doen
zij in wijken en buurten om mensen de juiste zorg te
geven en overlast te voorkomen?

De gemeente is als eerste verantwoordelijk voor mensen met verward
gedrag. In elke gemeente is een vast overleg tussen de gemeente,
woningcorporaties, zorg en de politie. Venray doet daarnaast veel
om alle inwoners te betrekken. Raedts: “Via de wijkteams gaan we
in gesprek met de buurt. Er is een meldpunt verward gedrag. En we
hebben een centrumondersteuner. Die gaat in de binnenstad het
gesprek aan met verwarde mensen. Door dat voorbeeld vinden
ondernemers het nu ook minder spannend om iemand aan te
spreken. Daardoor is het aantal overlastmeldingen afgenomen.”

“Alle mensen zijn
verschillend.”

HEEL VERSCHILLENDE MENSEN

Beleidsmedewerker Elleke Raedts van de
gemeente Venray heeft veel ervaring met
mensen met verward gedrag. In Venray waren
vroeger veel GGZ-instellingen en veel oudbewoners zijn in de buurt gebleven. Volgens
haar is het allereerst belangrijk om te beseffen
dat er niet één ‘GGZ-doelgroep’ is. “Het zijn
allemaal heel verschillende mensen. Het enige
wat ze gemeen hebben, is dat ze gedrag laten
zien dat wij ‘raar’ vinden. Terwijl het vaak
niet zulk heel vreemd gedrag is. Iedereen is
weleens onzeker, angstig of een beetje in de
war. Alleen is dat gedrag bij deze mensen veel
extremer. Als je dat eenmaal doorhebt, wordt
het allemaal ook minder eng.”
ELLEKE RAEDTS
BELEIDSMEDEWERKER
GEMEENTE VENRAY
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HEERLEN: AANPAK VAN DE SAFFIERFLAT

Woningcorporaties kunnen heel belangrijk zijn voor mensen met
verward gedrag, vertelt de Heerlense wethouder Peter van Zutphen:
“Een goed voorbeeld in Heerlen is de Saffierflat. Daar woonden
veel mensen met onbegrepen gedrag bij elkaar. De eigenaar van dat
gebouw was helemaal niet betrokken bij de huurders. Daardoor was
een effectieve gezamenlijke aanpak onmogelijk. Wonen Limburg
heeft de flat toen gekocht. Samen hebben we een aanpak bedacht
om alle bewoners een goede woonplek en de juiste zorg te geven.
Daarvoor hebben we de woningcorporaties echt hard nodig.”
11

ALS WONEN IN DE WIJK NIET MEER KAN

Een kleine groep mensen heeft zó veel problemen, dat
wonen in de wijk gewoon niet kan. Theo Theunissen van
Buro Andersom begeleidt zulke mensen. “Wij werken samen
met Wonen Limburg aan woonplekken voor hen. Zij kunnen
tijdelijk op een plek buiten hun eigen woonomgeving
wonen. Bijvoorbeeld een zorgboerderij buiten de stad. Als
het beter gaat, kunnen ze in een huis wonen dat wij van
Wonen Limburg huren. Omdat wij de huurder zijn, kunnen
we iemand heel snel weer uit zo’n huis plaatsen als het niet
goed gaat. Gaat alles wel goed, dan kunnen ze uiteindelijk
weer verhuizen naar een normaal huurhuis.”

NIET OPGEVEN

Rik Korsten van Vincent van Gogh Bemoeizorg ziet dat
woningcorporaties en gemeenten al heel veel doen
voor verwarde mensen. “Wij worden ingeschakeld
wanneer de situatie echt zorgwekkend is. Het gaat
dan om mensen die geen zorg willen of de zorg niet
bereiken, maar die wel zorg nodig hebben. Mensen die
geen contact hebben met hun omgeving. Die overlast
veroorzaken en onbegrepen gedrag vertonen. Daar
gaan wij dan op bezoek. We proberen hun vertrouwen
te winnen, om ze uiteindelijk te kunnen toeleiden naar
passende zorg of begeleiding. We hebben ook onze
eigen begeleiders die vooral praktische zaken snel
kunnen oppakken. Wij geven niet op, ook niet als we
een paar keer voor een dichte deur staan.”

“We proberen
hun vertrouwen
te winnen.”

“Wij geven niet op, ook niet
als we een paar keer voor
een dichte deur staan.”

OOGJE IN HET ZEIL

RIK KORSTEN
VAN BEMOEIZORG
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De mensen van Bemoeizorg proberen ook
vaak de buurt te betrekken. Korsten: “Ik
stond laatst bij een meneer voor de deur die
niet thuis was. Toen kwam de buurman naar
buiten om een praatje te maken. Die zei: ‘Ik
ken die meneer, ik houd wel een oogje in het
zeil.’ Via die buurman hebben we uiteindelijk
contact gelegd met die meneer. Daardoor
kunnen we hem nu helpen.”

STRENG MAAR EERLIJK

“We zijn heel streng”, vertelt Theunissen.
“Maar wel eerlijk. En dat moet ook bij deze
groep. Dit zijn bewoners bij wie het al heel
vaak is misgegaan. Zij kunnen eigenlijk nergens
meer terecht. Dankzij onze samenwerking met
Wonen Limburg krijgen ook deze mensen weer
uitzicht op een woonplek in de maatschappij.”

THEO THEUNISSEN
VAN BURO ANDERSOM
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EVEN TUSSENDOOR

Meer dan vijftig jaar huurder?
Meld u als gouden huurder!
Corona steekt stokje voor Dankjeweldagen

Voor het tweede jaar op rij konden de Dankjeweldagen dit jaar niet
doorgaan. Ontzettend jammer, want dit is hét jaarlijkse moment waarop
we vrijwilligers bedanken voor hun inzet in wijken en buurten. Vorig jaar
was het veel te heet. Dit jaar gooit corona roet in het eten. We wilden
iedereen toch heel hartelijk bedanken voor hun onvermoeibare inzet.
Daarom verrasten we alle vrijwilligers met een heel mooi pakket vol
streekproducten. Hopelijk zitten we volgend jaar weer gezellig bij elkaar!

Huurt u al minstens vijftig jaar bij Wonen Limburg? Zonder onderbreking?
Dan bent u een gouden huurder! Ook als u al eens van het ene huis van
Wonen Limburg naar het andere bent verhuisd. Wij waarderen onze
trouwe huurders heel erg. Daarom krijgt iedere gouden huurder één
maand nettohuur cadeau. Komt u in aanmerking? Meld u dan bij de
buurtwinkel of telefonisch, bij het WoonAdviesTeam: 088 - 385 0800.
Let op: u heeft hiervoor wel een uittreksel BRP van uw gemeente nodig.

Huurdersorganisaties: belangrijke
partners van Wonen Limburg
De Huurdersraad Wonen Limburg en de vier regionale
huurdersorganisaties zijn belangrijke partners voor
ons. We overleggen regelmatig met de Huurdersraad
over belangrijke zaken die ook u aangaan. Maar u
kunt ook zelf bij de huurdersorganisaties aankloppen
als u ergens mee zit en er met ons niet uitkomt.
U KUNT ZICH OOK INZETTEN!
Via de huurdersorganisaties kunt u zich ook inzetten
voor uw medebewoners. Dat kan op allerlei manieren.
Interesse? Kijk dan eens op huurdersraad-wl.nl.
Daar vindt u ook de contactgegevens van de
lokale huurdersorganisaties.

Welkom terug in onze buurtwinkels!
Huren in de vrije sector? Kijk
op wonenlimburgaccent.nl
Komt u niet in aanmerking voor een sociaal huurhuis?
Maar wilt u wel graag huren? Dan kunt u ook terecht bij
Wonen Limburg. Wonen Limburg Accent verhuurt huizen met
een huurprijs vanaf 738 euro. Op wonenlimburgaccent.nl
vindt u ons complete aanbod.
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Sinds begin juni bent u weer van harte welkom in onze buurtwinkels. We vinden
het fijn om u weer te mogen begroeten! Natuurlijke houden we ons aan alle
coronaregels. Zoals anderhalve meter afstand houden. Daarom is een bezoek
alleen mogelijk op afspraak. Na het maken van een afspraak, kunt u bij alle
buurtwinkels terecht tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen
14.00 en 17.00 uur. En met maximaal twee personen per huishouden.
Bel voor het maken van een afspraak met ons WoonAdviesTeam:
088 - 385 0800. Kijk voor alle coronamaatregelen op wonenlimburg.nl/corona.
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SAMEN WERKEN AAN EEN PRETTIGE BUURT
BEST EENZAAM

ZIT HET TEGEN? HULP
VRAGEN MAG ALTIJD!
Het zit iedereen weleens tegen in het leven. Niet iedereen
weet dan waar hij om hulp kan vragen. En soms willen mensen
geen hulp vragen. Bijvoorbeeld uit trots of uit schaamte. Dat is
jammer, want hulp vragen mag altijd. Weet u niet waar u terecht
kan? U mag altijd contact opnemen met Wonen Limburg. Als dat
nodig is, verwijzen wij u door. Deze bewoners zijn blij dat ze via
Wonen Limburg hulp hebben gekregen.

Ik was depressief en heb een psychose gehad. Daarna ben ik
een tijdje opgenomen geweest. Sinds ik in dit huis woonde,
sprak ik maar weinig mensen. Een keer per maand kwam
de zorg. En ik zag soms iemand die zelf ook opgenomen is
geweest. Ik voelde me best eenzaam. En niemand had ooit
tegen me gezegd dat mijn huis een varkensstal was.

AARDAPPELS MET RODE BIETEN

Ik ben niet gewend om hulp te vragen of
hulp te krijgen. Maar Marcello is een goede
vent, die zelf ook veel heeft meegemaakt.
We praten gewoon, hij dringt me niks op.
Dankzij zijn hulp voel ik me een stuk beter.
Ik heb mijn huis opgeruimd, drink bijna niks
meer en heb voor het eerst in jaren weer
eten gekookt. Aardappels met rode bieten
en vissticks. Daar krijg ik wel een kick van.

Een tijdje geleden kwam iemand van Wonen
Limburg bij me aan de deur. Er stonden blikjes
bier op tafel, het was een beetje een puinhoop.
Na een leuk gesprek vroeg hij of hij nog eens
langs mocht komen. Die tweede keer nam hij
ervaringswerker Marcello mee. Marcello hield
daarna contact met me. Hij komt langs, we gaan
samen naar de winkel. En hij heeft hulp van de
gemeente voor me geregeld.

16
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• EIGEN

• STAPPEN

• ERVARING

• TROTS

• GEDRAG

• VARKENSSTAL

• GEZOND

• VOORZICHTIG

• GORDIJNEN

• VRIJWILLIGER

• HUURHUIS

• ZELF

PUZZEL

Woordzoeker

• INZETTEN

S

Tot twee jaar geleden ging alles goed met me. Toen
gebeurden er een paar dingen tegelijk. Ik werd geopereerd
aan een hernia en moest daarna thuis revalideren. Ik werd
gepest door mijn buren. En een goede kennis had veel
aandacht van me nodig. Daardoor vergat ik mezelf. Toen ging
alles mis. Ik had nog veel pijn aan mijn rug en door de stress
was ik mijn vechtlust kwijt. Op een gegeven moment kon ik
alleen nog maar op de bank liggen, zo zwak was ik. Zelfs voor
mijn katjes kon ik niet meer zorgen. Dat vond ik heel erg.
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Onderstaande woorden zijn in alle
mogelijke richtingen in het diagram
verborgen. De letters mogen meer
dan eenmaal gebruikt worden.
De overgebleven letters vormen,
horizontaal, regel voor regel van
boven naar beneden gelezen,
de oplossing.
AFWEGEN
ANGST
BEGELEIDEN
BEGRIP
BELEEFD
BUREN
BUURT
CONTACT
DEUR
EERLIJK
EIGEN
ERVARING

GEDRAG
GEZOND
GORDIJNEN
HUURHUIS
INZETTEN
KICK
LEVEN
LUISTEREN
MAATSCHAPPIJ
ONBEGREPEN
ONTMOETEN
ONZEKER

OPDRINGEN
OPRUIMEN
RUSTIG
STAPPEN
TROTS
VARKENSSTAL
VOORZICHTIG
VRIJWILLIGER
ZELF

© Sanders
puzzelboeken
© Sanders
puzzelboeken

DE PRIJSWINNAARS VAN DE MEI-PUZZEL

PUZZEL MEE EN WIN HET WERELDKAART TAFELKLEED

De juiste
Oplossing

Het Wereldkaart Tafelkleed is meer dan een kleed voor
op tafel. Dit tafelkleed kunt u voor, tijdens of na het eten
inkleuren. Hoe leuk is dat. Kans maken? Stuur uw oplossing
vóór vrijdag 7 augustus naar de redactie van ‘In de buurt
van…’. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

oplossing van de puzzel uit het vorige
magazine
is: “Kleine
Voor
iedereen een
fijn thuis. dingen maken groot groen
verschil”.
Deze
drie winnaars hebben hun
8
insectenhotel al thuis ontvangen:
TE EIGENWIJS OM HULP TE VRAGEN

Ik was altijd te eigenwijs geweest om hulp van iemand aan te
nemen. En nu wist ik niet bij wie ik kon aankloppen. Ik heb ook
geen familie in de buurt die kan helpen. Uiteindelijk kwam mijn
begeleider van Zorggroep Triade aan de deur, samen met iemand
van Wonen Limburg. Zij hebben gezorgd dat ik zes weken werd
opgenomen om beter te worden. Ondertussen werd mijn huis
weer schoon en netjes gemaakt. Daar ben ik Wonen Limburg
heel dankbaar voor. Welke woningbouw is nou zo sociaal?

Mevrouw Tiebax uit Maasbracht
Mevrouw Sprunken uit Horst
Meneer Janssen uit Weert
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Colofon

VEEL BETER DAN EEN JAAR GELEDEN

Het gaat nu veel beter met me dan een jaar geleden. Ik loop bij
verschillende specialisten in het ziekenhuis. Er is huishoudelijke
hulp. En Wonen Limburg heeft me opgegeven voor een tuinproject
in de buurt. Ze wisten dat ik van de natuur houd en ze wilden dat
ik onder de mensen kwam. Jammer genoeg kon dat door corona
nog niet doorgaan. Maar dat komt nog wel. Ik ben er nog niet,
maar ik word langzaam weer de baas over mijn eigen leven.
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Een leuk moment voor de toekomstige
bewoners van Park Zuytwillemsvaert in
Weert: in juni mochten ze hun nieuwe thuis
gaan inmeten. Alle vloeren, gordijnen en
rollen behang zijn inmiddels besteld! Er zijn
in totaal 75 zeer energiezuinige, gasloze
appartementen gebouwd. Verdeeld over
twee woongebouwen. Alles is verhuurd!
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De bezoekadressen van onze
buurtwinkels in Venray, Horst,
Panningen, Weert, Roermond,
Sittard en Heerlen vindt u
op onze website.

De 28-jarige Sven was de
gelukkige die het allerlaatste
appartement in het gebouw kon
huren. Veel woonplezier gewenst!
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