April 2022

Groen, groener,
groenst...

EEN LEUK IDEE: een groene tuin waarin mensen en beestjes ‘samen leven’. En de uitvoering is misschien makkelijker

dan gedacht. Zeker met de tips van Christa Schut. Zij is één van onze tuinambassadeurs. Ze geeft bruikbare en makkelijke
adviezen voor een groene tuin of balkon. Zo kan iedereen zijn of haar buitenruimte omtoveren tot een groene oase. Christa
legt uit waarom dit zo van belang is: “Met het veranderende klimaat is het belangrijk dat iedereen een steentje bijdraagt om de
omgeving groener te maken. Dat zorgt ervoor dat het tot wel 4 graden koeler kan zijn in de zomer.
Ook voor het behoud van de biodiversiteit is het belangrijk. Dan heb ik het over de ‘bloemetjes en de bijtjes’, maar ook over
vogels die een plekje in de tuin kunnen vinden. Als tuinambassadeur help ik mensen om de eerste stappen te zetten. Zo hebben
we laatst een vergroeningsdag gehouden in de Burgen- en Lustenbuurt in Gouda. Ook doen we elk jaar mee met ‘actie tegel
eruit’. De bedoeling is dan dat mensen tegels uit hun tuin halen en omruilen voor een plantenbon. Tegels houden warmte vast
en zorgen dat water slecht de grond in kan lopen. Daarnaast is een stenen terras onderhouden bijna evenveel werk als groen
verzorgen: groenaanslag verwijderen, schoonspuiten… Dan is groen in je tuin toch net zo makkelijk. Er is zelfs een competitie
voor: NK Tegelwippen! Verschillende steden gaan samen de strijd aan om zo veel mogelijk stenen te vervangen door groen.”

TIPS VOOR DE TUIN. Met lekker weer in een

mooie, groene tuin zitten: dat wil toch iedereen? Met deze vier
tips is een groene tuin ineens heel dichtbij!
1. Vang regenwater op met een regenton en gebruik dit om
bijvoorbeeld planten water te geven.
2. Vul lege plekken in borders met bodembedekkers: planten
die dicht tegen de grond aan groeien en plant er voor de
kleur ook eenjarige bloemen tussen.
3. Toch liever verharden? Ga dan voor hout of waterdoorlatende
klinkers, zodat het water de grond in kan lopen.
4. Maak van gewipte stenen en tegels een moestuinbak;
zo hergebruikt u de tegels én kunt u uw eigen kruiden of
groenten kweken.

WAT MOET U DOEN? 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.

SCAN MIJ;
EN ZIE HOE EENVOUDIG U
EEN REPARATIEVERZOEK
KUNT DOORGEVEN!
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 aan mensen met een smalle beurs.

‘Thuis heb ik
nog een
ansichtkaart…’
Kortgeleden had ik een ansichtkaart
in mijn hand van de straat waar ik in
mijn jeugd woonde. Alle tuintjes bij
de woningen waren prima onderhouden. Er bloeiden daarin allerlei
bloemen in bonte kleuren, zoals witte
margrieten, oranje afrikaantjes en
rode salvia’s. Dat is tegenwoordig
ouderwets en niet meer vanzelfsprekend. Nu zie ik in de straten
voortuinen die niet onderhouden
worden of zelfs geheel betegeld
zijn. Dit maakt het straataanzicht
troosteloos en ongezellig.
Het lijkt toch een kleine moeite om
een (voor)tuin te onderhouden?
Samen met je buren zorg je zo voor
een prettig aanzien van de straat.
Groen geeft plezier en bij veel
mensen een geluksgevoel.

Reparatie melden?
U kunt nu 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!

Column

Werken bij
Mozaïek Wonen?
Mozaïek Wonen is altijd op zoek naar
nieuwe collega’s in verschillende
functies. Op dit moment bijvoorbeeld
hebben we vacatures voor een medewerker sociaal beheer, een procesmanager, medewerker financiën en een
invalkracht voor de kantine. Benieuwd
naar het werken bij Mozaïek Wonen?
In de video laten huidige Mozaïekers
weten wat daar zo leuk aan is.

Daarom een oproep om aandacht
te geven aan uw tuin. De ouderwetse, bontgekleurde bloemen uit
mijn jeugd mogen daarbij vervangen
worden door allerlei nieuwe varianten.
Ansichtkaarten zijn ook uit, maar op
bijvoorbeeld Facebook kun je dan
laten zien hoe fijn uw straat eruitziet.
Ron de Haas
Directeur-bestuurder
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Wilt u de Krant van Mozaïek digitaal ontvangen?

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

Mozaïek Wonen
Bachstraat 1, 2807 HZ GOUDA

Uw zaken online regelen?

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt:

Een geheel betegelde tuin was de
afgelopen jaren in de mode, maar is
tegenwoordig eigenlijk uit den boze.
De temperatuur loopt in de zomers
extra hoog op en de regen kan de
bodem niet in, waardoor er wateroverlast ontstaat met overbelaste
riolen. Maar ook het bodemleven
heeft er onder te lijden. Niet voor
niets is er al jaren de actie ‘tegel
eruit, plant erin’ en Operatie Steenbreek.
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