
Wij weten dat er veel meer huurders zijn die een bijdrage 
leveren aan de leefbaarheid in hun straat, buurt of wijk. 
Met het uitdelen van deze taarten hopen wij ook deze 
huurders hiermee te ondersteunen. En misschien zijn 
meer mensen geïnspireerd om er samen een fijne buurt 
van te maken. Want buurten en wijken zijn leuker, socia-
ler en veiliger als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen 
en zich samen inzetten voor de buurt. 

E e n v o u d i g   •    V e r b o n d e n   •   O p l o s s i n g s g e r i c h t

Thús Wonen ‘grutsk’  
op deze goede buren
‘Deze bewoners kregen een lekkere taart voor hun goede daad!’

Het overhandigen van de taarten leverde weer warme, 
mooie en bijzondere momenten op. In de vorige kranten-
pagina deden wij de oproep om goede buren te belonen, 
omdat zij onmisbaar zijn voor de leefbaarheid in jouw 
buurt. Donderdag 29 september gingen verschillende 
collega’s van Thús Wonen, waaronder directeur-
bestuurder Jeannette Dekker, op pad om samen deze 
goede buren in het zonnetje te zetten. Uiteraard hoort bij 
dit stukje waardering een persoonlijk woord van dank.

Ondersteunen en inspireren

In het 
zonnetje!

Drie  huurders in het zonnetje gezet!
In Nij Tjaerda zijn 3 huurders in het zonnetje gezet. 
Daarom hebben we er een feestje van gemaakt voor alle 
bewoners. De bewoners waren gezamenlijk uitgenodigd 
in de grote zaal van het woongebouw in Damwâld. Ook 
directeur-bestuurder, Jeannette Dekker, hielp mee om 
iedereen te voorzien van een stuk taart. Daarna werden 
de 3 voorgedragen huurders een voor een naar voren 
geroepen. 

Feest in Nij Tjaerda

Vanwege een fietsongeval 
heeft mevrouw Dijkstra-
Wouda haar been in het 
gips gehad en moest 
zij met regelmaat naar 
het ziekenhuis. Dankzij 
de geweldige steun en 
hulp van buurvrouw De 
Boer is ze deze moeilijke 
maanden doorgekomen. 
“Zij heeft mij zo goed 
geholpen en staat altijd voor mij klaar. Zij ging mee naar 
het ziekenhuis en wat ik vooral heel mooi vind is dat ze elke 
avond mijn hondje uitlaat. Als zij dit niet had gedaan, dan 
had ik mijn hondje niet kunnen houden, en deze is mij zeer 
dierbaar”. Met het aanbieden van de taart wilde mevrouw 
Dijkstra-Wouda laten weten dat ze de goede zorgen van 
haar buurvrouw oprecht waardeert. “Ik zou niet weten wat 
ik zonder haar moest”, aldus mevrouw Dijkstra-Wouda.

Mevrouw De Vries uit Dokkum helpt mevrouw Van der 
Velde altijd, bijvoorbeeld met het aan de weg zetten van 
de containers. Omdat ze door een chronische ziekte in een 
rolstoel zit, is ze heel blij met de hulp van haar buurvrouw. 
Mevrouw Van der Velde had haar zelfs 2x opgegeven, via 
Facebook en via de mail. “Wat voelt het fijn om op deze 
manier iets terug te kunnen doen! Ik heb er enorm naar 
uitgekeken om haar deze taart te geven”, vertelt mevrouw 
Van der Velde blij. 

Mevrouw Wagenaar uit De Westereen 
zag kans om via de taartenactie haar 
buurvrouw in het zonnetje te zetten. 
“Buurvrouw Van der Veen-Kobus staat 
altijd klaar voor iedereen. Ze lost 
kleine ongemakjes in en om huis op 
en bij ziekte verzorgt ze de patiënten. 
Ze maakt ommetjes met diegenen die 
het niet alleen kunnen en zo kan ik 
nog eindeloos doorgaan”. Mevrouw 
Van der Veen-Kobus was blij verrast 
door de taart, maar gaf aan dat ze het 
gewoon vindt dat iedereen mee moet 
kunnen doen in de maatschappij.

Meneer De Vries 
heeft mevrouw Crans 
geholpen met verhuizen 
toen haar ouders te 
ziek waren om haar te 
helpen. Meneer De Vries 
was blij verrast met de 
taart.

De VoorzieningenWijzer 

Thús Wonen helpt huurders 
met besparen
Een groot deel van ons inkomen gaat op aan vaste lasten: 
huur, verzekeringen en energie. Op sommige dingen 
valt geld te besparen. Thús Wonen wil wonen betaalbaar 
houden en zet daarvoor De VoorzieningenWijzer in.
De VoorzieningenWijzer kan je helpen om meer grip op 
je geldzaken te krijgen.

De VoorzieningenWijzer is een samenwerking met de  
gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, 
huurdersvereniging De Bewonersraad en de corporaties 
Wonen Noordwest Friesland en Thús Wonen.

Ingewikkeld
Er zijn veel sociale voorzieningen en hulpregelingen, zoals 
toeslagen, vergoedingen, gemeentelijke minimaregelingen 
en speciale fondsen. Best ingewikkeld allemaal. Vaak weten 
we niet welke regelingen er zijn en hoe we daar aanspraak 
op kunnen maken. Het is jammer als je hierdoor inkomsten 
misloopt. Met De VoorzieningenWijzer zetten we dit op een 
eenvoudige manier voor jou op een rijtje. 

Iedere besparing helpt
Thús Wonen werkt samen met een onafhankelijke 
minimacoach (bespaarexpert) van De VoorzieningenWijzer. 
De coach kijkt samen met jou op welke kosten je kunt 
besparen. Misschien heb je recht op bepaalde bijdragen 
of toeslagen. Misschien kan je overstappen naar een 
goedkopere verzekering of energieleverancier. 

De coach is ervaringsdeskundige en op de hoogte van 
alle bestaande toeslagen en regelingen. Eerst wordt een 
overzicht gemaakt van je persoonlijke situatie. Daarna helpt 
de coach met het opzeggen of aanvragen van bijvoorbeeld 
een (andere)  zorgverzekering, energieleverancier en 
toeslagen. Iedere besparing helpt!

Gratis adviesgesprek en besparen
Thús Wonen en de samenwerkende partijen bieden de huur-
ders een gratis adviesgesprek met een coach aan. Met
De VoorzieningenWijzer hopen wij dat je bespaart op vaste 
lasten, je inkomen kunt verruimen en schulden kan
voorkomen.
 
Na het adviesgesprek kan er gemiddeld € 500,- per jaar 
worden bespaard. Snel en eenvoudig!

Hoe aanmelden?
Aanmelden kan via www.datgeldtvoormij.nl of via onze 
website www.thuswonen.nl. Onderaan de hoofdpagina 
in het rode blok staan de linkjes waarop je klikt om een 
aanvraag bij de betreffende gemeente te doen.

Tot slot was de verrassing voor mevrouw Scherjon groot 
toen ook zij zelf een bos bloemen kreeg uit handen van de 
directeur-bestuurder. Thús Wonen kreeg te horen dat 
Mevrouw Scherjon 
de drijvende kracht 
is achter De Iepen 
Doar en altijd het 
aanspreekpunt is voor 
allerlei zaken binnen 
Nij Tjaerda. Ook zeker 
een bedankje waard. 

Alle 3 waren ze erg verrast dat zij voorgedragen waren.  
Het was een gezellige ochtend en de 40 bewoners genoten 
zichtbaar van het samenzijn.

De tweede huurder die in het 
zonnetje werd gezet is meneer 
Feenstra. Meneer Feenstra is
samen opgegeven door
mevrouw Scherjon van De 
Iepen Doar en de huismeester 
van Thús Wonen. De 90-jarige 
meneer Feenstra woont sinds 
1992 in Nij Tjaerda. Al die jaren 
zorgt hij voor de vissen in de 
vijver van de binnentuin. Ook 

koopt hij af en toe een nieuwe vis. Dit is zeker 
een bloemetje waard. Mevrouw Scherjon van De Iepen 
Doar wordt erbij gehaald om de bloemen te overhandigen.

Mevrouw Wouda is voorgedra-
gen door mevrouw Dijkstra. 
“Ze staat altijd klaar voor 
iedereen met van alles en 
nog wat. Ze komt zelfs langs 
met een accuboor als er iets 
opgehangen moet worden. Ze 
onderhoudt de moestuintjes 
in de binnentuin en maakt 
de hal gezellig door leuke 
bloemstukken te maken. Als 
ik niet thuis ben, zorgt zij 
ook voor mijn plantjes buiten. Kortom, een 
geweldig en bescheiden mens die wel eens in het zonnetje 
gezet mag worden!”, aldus mevrouw Dijkstra. Ook zorgde 
mevrouw Wouda ervoor dat er nieuwe moestuinbakken zijn 
gekomen. De oude waren aan vervanging toe. De vakman-
nen van Thús Wonen hebben deze klus uitgevoerd en het 
ziet er weer mooi uit.

Hier kunt u ons bereiken:

t 0800 5511 511
e info@thuswonen.nl 
i www.thuswonen.nl

Postadres Postbus 41, 9100 AA Dokkum
Bezoekadres Holwerderweg 17, Dokkum

graach
dien!

Contact


