September 2022

Veel gelach
tijdens Burendag
Op 24 september is het Burendag! Dat betekent dat in veel wijken allerlei leuke activiteiten worden georganiseerd. Wij hopen
iedere keer op veel mooie initiatieven en ook dit jaar is die verwachting uitgekomen. Een van die initiatieven is de Burendag
voor jong en oud in de Zeeheldenbuurt in Bodegraven. Een aantal bewoners heeft leuke plannen bedacht en Mozaïek Wonen
helpt met de uitvoering. Janine, buurtregisseur in Bodegraven, vertelt er meer over.
WAT IS HET BELANG VAN BURENDAG? “Vanuit Mozaïek Wonen vinden we het belangrijk dat er een fijne sfeer hangt in de
wijk. U hoeft de deur niet bij elkaar plat te lopen, maar elkaar begroeten maakt al een groot verschil. In de Zeeheldenbuurt wordt
weer de Burendag georganiseerd vanuit Kwintes samen met de buurtbewoners. Er worden hapjes, drankjes en leuke activiteiten
georganiseerd om de buurt te verbinden. Er ontstaan leuke gesprekken en soms zelfs vriendschappen. Om dit te organiseren is
er een ‘Trots Op je Buurt’ aanvraag gedaan voor een bijdrage vanuit Mozaïek Wonen. Zodra ik een aanvraag binnenkrijg, ga ik in
gesprek. Ik onderhoud contact over de aanvraag, kan helpen bij de voorbereidingen als dat nodig is en ik kan meedenken met de
plannen die worden ingediend. Op verzoek leent Mozaïek Wonen nu ook haar vrolijk gekleurde tenten uit voor de Zeeheldenbuurt. Zo’n samenzijn met gezellige activiteiten geeft een positieve impuls aan de buurt. Daar dragen wij graag aan bij!” Aldus
Janine.
OOK IETS ORGANISEREN? Neem dan contact op met een van onze buurtregisseurs, zij helpen u verder. Het is natuurlijk ook
mogelijk om iets te organiseren voor de wijk op andere dagen. Kijk dan op www.mozaiekwonen.nl/ik-ben-huurder/leefbaarheid/
trots-op-je-buurt-fonds.

Reparatie melden?
U kunt eenvoudig en zonder in te loggen online een
reparatie melden. Zo kunt u uw reparatieverzoek 24/7
indienen, op het moment dat het u uitkomt!
HOE WERKT HET? Ga naar www.mozaiekwonen.nl en klik
op de knop ‘Reparatieverzoek’. Vul uw postcode en huisnummer in. Daarna klikt u door op de plaatjes die voor u van
toepassing zijn en vult u het verzoek in. Uw melding gaat
direct naar de aannemer, die daarna contact met u opneemt.
Voor dringende vragen en technische verzoeken kunt u
bellen naar 0182 - 69 29 69 of stuur een e-mail naar
info@mozaiekwonen.nl.

Mozaïek Wonen
bestaat 110 jaar!
We bestonden exact 110 jaar op 30 juli 2022! Een mooie
mijlpaal die we graag met alle huurders van Mozaïek Wonen
willen vieren. Daarom vindt u deze week een kaartje van ons
in de brievenbus met korenbloemzaadjes. Een mooi blauw/
paars plantje dat u in oktober kunt zaaien. Volgend jaar
kunt u dan genieten van mooie bloemen in de tuin of op uw
balkon!

Al 110 jaar staat Mozaïek
Wonen graag voor u klaar!

AL 20% VAN DE REPARATIEVERZOEKEN WORDT
ONLINE GEMELD!
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Blijf elkaar
ontmoeten
Prettig wonen in je woning en buurt
– daar zetten wij ons als Mozaïek
Wonen al 110 jaar voor in. We gebruiken daar graag landelijke dagen
voor zoals Burendag. Dit jaarlijks
terugkerend landelijk initiatief brengt
buurtbewoners bij elkaar. En dit jaar
vieren we dus niet alleen Burendag,
maar ook ons 110 jarig jubileum:
dubbel feest! Mijn collega Koen van
der Meulen (buurtregisseur) over
Burendag: ‘Ik merk hoe belangrijk
onderling contact is. In buurten waar
buren elkaar regelmatig spreken is er
meer begrip voor elkaar, onderhouden
mensen vaak samen de wijk en durven
mensen elkaar aan te spreken. En zo
ook andersom: er wordt meer overlast ervaren waar buren elkaar niet of
nauwelijks kennen. Het klinkt cliché,
maar onbekend maakt onbemind. Het
begin van een prettige buurt is vaak
dat eerste contact. Initiatieven zoals
Burendag zijn dan ook van groot belang
voor de buurt en ik ben blij dat Mozaïek
Wonen meerdere initiatieven in de wijk
ondersteunt.’
Wij ondersteunen graag dit soort
initiatieven – ook als er geen bijzondere aanleiding is zoals Burendag. En
deze week vieren we óók ons 110
jarig bestaan, daarom ontvangen alle
huurders een klein cadeautje van
ons. Houd uw brievenbus dus goed
in de gaten.
Anne ter Steege
Directeur-bestuurder

Vacatures
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR COLLEGA’S!
Op dit moment zoeken we:
-

Deze publicatie is een uitgave van woningcorporatie Mozaïek
Wonen uit Gouda met informatie voor haar huurders en andere
belangstellenden. Mozaïek Wonen verhuurt ruim 10.000 voornamelijk sociale huurwoningen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug, Gouderak en Moordrecht. Wij bieden goede, betaalbare
en
duurzame
huisvesting
mensen
met een
beurs.
U kunt
dit nu direct
onlineaan
melden
zonder
in tesmalle
loggen.

Wilt u een reparatie melden?
Wat moet u doen?
• Scan de QR code op uw telefoon
• Vul uw postcode en huisnummer in
• Klik op de plaatjes en vul het verzoek in

Teamleider/Hoofd Finance;
Medewerker bedrijfsbureau;
Teamleider Rayon Oost (specialisatie huur, verhuur);
Medewerkers woonservicepunt & secretariële
ondersteuning.

Mozaïek Wonen
Bachstraat 1, 2807 HZ GOUDA

Uw zaken online regelen?
Wilt u de Krant van Mozaïek digitaal ontvangen?
Blijf op de hoogte van alles wat er speelt:

Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar:
ingesprek@mozaiekwonen.nl.

.

0182 - 69 29 69
communicatie@mozaiekwonen.nl
www.mozaiekwonen.nl

