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Vakantiegevoel
in eigen tuin!
Een groene tuin is niet alleen goed voor de natuur, het kan je ook een heerlijk vakantiegevoel geven. Bas de Vroom, lid van bewonerscommissie Heesterbuurt, heeft zo’n groene tuin. Hij is er 39 jaar geleden met zijn vrouw komen wonen en is nooit meer
weggegaan. Maar wat maakt zo’n tuin nou zo fijn? Naast dat het verkoeling geeft in je tuin en water beter weg kan lopen, vertelt
Bas er graag meer over.
EEN VAKANTIEGEVOEL IN EIGEN TUIN, HOE KRIJG JE DAT? “Voor mij is vakantie een mooie groene omgeving, dus dat zie je
ook terug in mijn tuin. Ik ben bijvoorbeeld gek op bergachtige gebieden. Lange wandelingen door Zwitserland bijvoorbeeld, of
nieuwe plekken met mooie natuur ontdekken tijdens verre reizen. Helaas konden we dat de laatste jaren niet doen, maar toen
heb ik een klein stukje ‘berggebied’ naar mijn tuin gehaald.” aldus Bas. “Dat geeft me écht een vakantiegevoel!”
WAS DE TUIN AL ZO TOEN JE HIER KWAM WONEN? “Nee, de tuin was helemaal leeg. Er stond eerst een laag hek, maar die
hebben we vervangen door een coniferenhaag. Daarna heb ik de tuin samen met mijn vrouw voorzien van groene planten,
eenjarige zomerbloeiers en eetbare producten. Waar we wel rekening mee moeten houden, is dat de tuin verzakt. We moeten
regelmatig de tuin ophogen met tuingrond en zand. Dit geeft ons de mogelijkheid om een nieuwe tuinindeling te maken. Het is
een investering, maar zo kunnen we enorm van onze tuin blijven genieten.”
HEB JE ALTIJD AL GROENE VINGERS GEHAD? “Ja, eigenlijk altijd al. Ik vind het leuk om eetbare producten uit de tuin te
plukken. We hebben een grote bramen- en frambozenstruik, aardbeienplantjes en verschillende groenteplanten. Van de bramen
maken we vervolgens jam en sap. Het voelt heel ambachtelijk om uit je eigen tuin te kunnen plukken. En al die mooie kleuren,
daar wordt iedereen toch vrolijk van!”

Ventileren
Woningen zijn steeds beter geïsoleerd. Warmte wordt
beter vastgehouden, maar het koelt binnen ook moeilijker
af wanneer de temperaturen buiten stijgen. Sommige
woningen hebben zoveel zoninstraling dat het er zelfs in
het voor- en najaar te heet wordt.

2. Zorg ervoor dat u ’s ochtends en ’s avonds, wanneer het
koeler is, goed ventileert. Vroeg in de ochtend is het
meest koude moment van de dag. Zet ramen en deuren
tegen elkaar open en zorg voor een goede doorstroming.
3. Een groene tuin geeft ook veel koeling. Wist u dat een
groene tuin tot 8 graden koeler is dan een betegelde
tuin? Veel steen en asfalt in de omgeving zorgt voor hitte.

In memoriam
Hans Takke
We zijn verslagen en verdrietig door het overlijden
van onze zeer gewaardeerde collega. Hans heeft jaren
bij Mozaïek Wonen gewerkt als medewerker woonservicepunt en behandelde de reparaties voor de
huurders.
WAT KUNT U ZELF DOEN TEGEN HITTE? Er zijn een aantal
dingen die u zelf kunt doen om hitte in huis te voorkomen of
te beperken.
1. Probeer te voorkomen dat de zon het huis in schijnt.
Hebt u een zonnescherm of (rol)luiken? Laat die dan op
tijd naar beneden.

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.

Met het overlijden van Hans zijn wij een bijzonder
persoon verloren. We kennen hem als een behulpzaam
en betrokken collega. Hij zette zich volledig in voor
onze huurders en had een groot hart voor de
organisatie. We zijn hem daar ontzettend
dankbaar voor. We wensen zijn familie veel sterkte
bij het verwerken van dit verlies.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt:

Begin juni startte ik met heel veel
enthousiasme bij Mozaïek Wonen. Al
jaren schrijft mijn voorganger Ron de
Haas deze column en nu mag ik het
van hem overnemen.
Toen ik begon stapte ik direct op
een (snel) rijdende trein en maakte ik
kennis met de organisatie, een deel
van onze huurders en samenwerkingspartners bij de lopende projecten van Mozaïek Wonen. Allemaal
projecten waardoor ik me realiseer:
dit is waarom ik wilde terugkeren
naar de sector, echte volkshuisvestelijke projecten.
Wat me direct opviel is dat we voor
onze projecten onze omgeving hard
nodig hebben – alleen als we het
samen doen kunnen we successen
boeken! Afgelopen maand bezocht ik
in de Heesterbuurt en Josephbuurt
twee buurtfeesten. Georganiseerd en
tot een succes gemaakt door de inzet
van bewoners!
Een heel ander voorbeeld is de
afspraken die we met gemeenten,
huurdersverengingen en collega-corporaties maken over de prestaties die
we met elkaar willen waarmaken. Die
afspraken gaan bijvoorbeeld over het
bouwen van nieuwe woningen. En
als er ergens een gezamenlijke inzet
voor nodig is, dan is het wel het tegengaan van het woningtekort. Daar
zijn we van en dat kunnen we het
allerbeste als we samenwerken!
Anne ter Steege
Directeurbestuurder

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?
Wilt u de Krant van Mozaïek digitaal ontvangen?
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