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Woonwijze, uw manier van wonen!

Arno van der Lee beheerder van 
de Rode Rik en de ontmoetings-
ruimte in de Molenstraat: ‘Dit is 
mij op het lijf gescgreven’

Mirjam Klasen van  
Vluchtelingenwerk: ‘Oorlogen zijn 
niet te voorspellen’
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In het hart van dit Woonjournaal vindt 
u twee gratis kaartjes voor de ijsbaan! 
Wij wensen u veel schaatsplezier.

Alstublieft!
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‘Oorlogen zijn niet te voorspellen’

De media staan er bol van. Steeds meer vluchtelingen 
komen naar Nederland om de oorlog in hun thuisland te 
ontvluchten. Vooral mensen uit Syrië en Eritrea vragen om 
hulp. Het rijk bepaalt hoeveel vluchtelingen elke gemeente 
– en dus woningcorporaties – moet opvangen. Wat betekent 
dit voor Vught? Een gesprek met Mirjam Klasen van Vluch-
telingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard. 

Als locatiecoördinator is Mirjam nauw 
betrokken bij het huisvesten van 
vluchtelingen in Den Bosch, Vught en 
Rosmalen. “Wij komen pas in beeld als 
een vluchteling een verblijfsvergun-
ning heeft.” Ook zij ziet dat steeds 
meer vluchtelingen in de regio een dak 
boven hun hoofd nodig hebben. “Alleen 
al in Vught is het aantal vluchtelingen 
met een verblijfsvergunning verdub-
beld.”

Samenwerken
Hoe groter je als gemeente bent, hoe 
meer vluchtelingen je moet huisvesten. 
Mirjam: “Een goede samenwerking met 
gemeenten en woningcorporaties is 
voor ons erg belangrijk. In Vught gaat 
dat heel goed, er is contact over en 
weer. Ook houden we er rekening mee 
dat we niet te veel mensen bij elkaar 
plaatsen die geen Nederlands spreken. 
We weten dat dit voor buurtbewoners 
lastig kan zijn. Woonwijze houdt er 
heel goed rekening mee dat woning-
bezichtigingen en contractonderteke-
ningen niet te vroeg en niet te laat 
op de dag plaatsvinden. Vluchtelin-
gen moeten vaak van ver komen, uit 
opvangcentra in Groningen of Ter Apel. 

Woningcorporaties als Woonwijze heb-
ben wij echt nodig, de samenwerking is 
heel prettig.”

Gedrang
Mirjam begrijpt heel goed dat mensen 
die al langer op een huurwoning wach-
ten, moeite hebben met het feit dat 
vluchtelingen eerder geholpen worden. 
”We snappen het dat iemand die zelf 
een woning zoekt zich afvraagt: wan-
neer kom ik aan de beurt? Want door 
de toename van de stroom vluchtelin-
gen komt de eigen wachtlijst van de 
corporatie in het gedrang. Daar komt 
nog bij dat de groep vluchtelingen vaak 
bestaat uit alleenstaanden tussen de 
twintig en veertig jaar. Dit is dezelfde 
groep die bij woningcorporaties op de 
wachtlijst staat.” 

Wegwijs
In Nederland leven steeds meer mensen 
in armoede en Mirjam beseft dat deze 
mensen het moeilijk vinden om te zien 
dat er zoveel vluchtelingen worden 
opgevangen. Maar volgens haar is 
het een misvatting om te denken dat 
vluchtelingen in Nederland alles maar 
krijgen wat ze willen. ”Ze ontvangen 

een uitkering waarvan ze zelf de huur 
moeten betalen. Daarnaast krijgen ze 
een kleine lening van de Gemeentelijke 
Kredietbank Den Bosch om spullen te 
kopen zoals een tweedehands wasma-
chine, gasfornuis en koelkast. Deze 
lening betalen ze direct in delen terug 
van hun uitkering. Van de gemeente 
krijgt VluchtelingenWerk een jaar de 
tijd om vluchtelingen in Vught wegwijs 
te maken.”

Begrip
VluchtelingenWerk stimuleert het 
contact met de buren. ”Soms gaat 
dit door de taal wat lastig, wat beide 
partijen vervelend vinden. Maar zodra 
de vluchtelingen de taal een beetje 
machtig zijn, gaat het in 95 procent 
van de gevallen goed. Vooral als de 
buren ook weten wat er aan de hand 
is. Dan komen er vaak reacties als ‘als 
wij daar zouden wonen, zouden wij ook 
weggaan’. Als buren meer weten, zie je 
dat ze elkaar ook helpen. Er ontstaat 
begrip waarom zij wel een woning 
krijgen en bijvoorbeeld hun dochter 
die al jaren ingeschreven staat, nog 
niet. Oorlogen zijn simpelweg niet te 
voorspellen.”
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Woonwijze levert bijdrage aan opvang vluchtelingen



Vluchtelingen verblijven tijdens 
de procedure in een asielzoekers-
centrum. Wanneer ze een verblijfs-
vergunning krijgen, komen ze in 
aanmerking voor een woning. Vluch-
telingen worden door heel Nederland 
gehuisvest. Hun woonplaats kiezen 
ze niet zelf. 

Mirjam: ”Zodra er een verblijfsver-
gunning is, wordt er gevraagd aan 
de vluchteling of hij of zij ergens 
familie heeft. We merken dat het de 
integratie goed doet als vluchtelin-
gen ergens terechtkomen waar ze al 
iemand kennen. Zo krijgen ze sneller 
het gevoel dat het ook hun dorp 
is, ze voelen zich meer geborgen. 
Heeft een vluchteling een zorgvraag 
dan komt Vught algauw in beeld 
omdat er relatief veel zorginstanties 
aanwezig zijn. Ook vluchtelingen 
die een traumabehandeling nodig 
hebben, komen naar Vught, zodat 
zij het traumacentrum in Den Bosch 
kunnen bezoeken.”

In cijfers
Nederland
Tot en met augustus dit jaar zochten 
16.518 mensen bescherming in  
Nederland. De meeste daarvan komen 
uit Syrië en Eritrea.

Europa
In de eerste helft van 2014 zochten 
216.289 mensen bescherming in een 
EU-land. Daarvan vroeg 6 procent asiel 
aan in Nederland.

Wereldwijd
Begin 2014 zijn er wereldwijd bijna 
twaalf miljoen mensen op de vlucht, 
waaronder inmiddels meer dan  
3 miljoen Syriërs.
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Een goede samenwerking met gemeenten en woningcorporaties is voor ons erg belangrijk.
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Woonwijze geeft ook dit jaar weer gratis kaartjes voor de ijsbaan

Klunen op de IJsbaan Vught
Haal uw schaatsen maar vast uit het vet, want op vrijdagavond 12 december opent de 
sfeervolle Vughtse IJsbaan weer zijn deuren. Jong en oud kunnen zich uitleven op het 
ijs. Voor een ontspannen rondje, een wedstrijdje ijshockey, een ontmoeting met een  
ijsprinses of een kluuntochtje naar het horecapaviljoen. Vughtenaar Wouter Mosink (16) 
is er klaar voor. 

Hij kijkt ernaar uit dat de ijsbaan er 
weer komt op het Marktveld. Nu is 
Wouter nog regelmatig te vinden op 
de ijsbaan van Sportiom in ‘s-Herto-
genbosch. Maar zodra de ijsbaan in 
Vught opengaat, is hij daar met zijn 
vrienden te vinden. Om te schaatsen, 
maar ook om elkaar te ontmoeten en 
plezier te maken. ”Als het mooi weer 
is, gaan we buiten ook wel voetbal-
len”, vertelt Wouter. ”Maar we zijn 
vaak te vinden op de ijsbaan. Vooral 
als het baggerweer is. Dat doen we 
al heel lang. Het is gewoon leuk.” 
Vorig jaar was hij veel te vinden op de 
Vughtse IJsbaan. Hij werd er – vol-
gens zijn zus Laura – zelfs verliefd. 
In stilte, want hij heeft het het 
betreffende meisje nooit verteld. Het 
verliefde gevoel is nu, een jaar later, 
wel over. ”Al heel lang hoor”, zegt hij 
grinnikend. 

Curling
Naast Wouter zullen nog veel meer 
Vughtenaren op de sfeervolle ijsbaan 
te vinden zijn. Er valt dan ook – net 
als voorgaande jaren – van alles 
te beleven. Nieuw dit jaar zijn de 
curlingclinics  voor basisscholen. Hoe 
goed de leerlingen hun best hebben 
gedaan, wordt vervolgens getest in 
een heuse curlingwedstrijd. Ook wordt 
er voor de eerste keer een speci-

ale prinsessenmiddag georganiseerd 
voor meisjes. Wat uiteraard blijft is 
de grand opening met een grandioos 
ijsspektakel. Let op: dit keer al op 
vrijdagavond en niet op zaterdag. 

Remmen
Om na alle schaatsinspanningen even 
op te warmen met een warme choco-
lademelk of heerlijke glühwein in het 
horecapaviljoen moet er dit jaar eerst 
gekluund worden. Het ‘bruggetje van 
Bartlehiem’ maakt plek voor een kluun-
plaats, zodat de schaatsers over het ijs 
naar de horeca kunnen. Erg leuk, maar 
volgens de organisatie vooral ook heel 
veilig, omdat de schaatsers door het 
klunen vanzelf worden afgeremd. 

Gratis kaartjes
Net zoals vorig jaar krijgen huurders 
van Woonwijze twee vrijkaartjes 
voor de ijsbaan. Deze kaartjes vindt 
u bij dit artikel. En met de Woonwijze 
voordeelpas zijn de schaatsen gratis 
te huren. Hoewel Wouter een fervent 
gebruiker is van de voordeelpas, heeft 
hij ‘m nu niet nodig voor het huren 
van schaatsen. Als fanatiek schaatser 
racet hij met zijn eigen ijzers over het 
snelle ijs op het Marktveld. Wij wensen 
hem en onze andere huurders heel veel 
schaatsplezier toe!
 

Mis het niet!
Maak kans op 500 euro  
gratis shoppen

Al op vrijdagavond is de opening 
van de Vughtse IJsbaan. Dit keer 
niet alleen met een spectaculaire 
ijsshow, maar ook met de bekend-
making van de winnaars van de on-
dernemersactie ”Win 500 euro gratis 
shoppen.” Angèle van de Water, 
voorzitter van de Stichting IJsbaan 
Vught, legt uit:

”Vanaf eind november mogen alle 
klanten van de deelnemende winke-
liers bij besteding van minimaal 5 
euro hun gegevens invullen op een 
kaartje. Tijdens de opening gaan 
alle kaartjes in een hoge hoed en 
vervolgens trekken we de prijzen. 
Zo verloten we één keer 500 euro 
gratis shoppen en vijf keer 150 euro 
gratis shoppen. Te besteden op die 
vrijdagavond tot 22.00 uur bij de 
aangesloten ondernemers. De win-
naars krijgen een personal shopper 
om de tasjes te dragen. Zorg dat je 
erbij bent! Want val je in de prijzen 
en ben je er niet, dan trekken we 
ter plekke een andere winnaar.” 



9

De Vughtse IJsbaan is geopend van 

vrijdagavond 12 december tot en met 

zondag 4 januari. De entree is 3 euro. 

Het volledige programma is te vinden 

op www.ijsbaanvught.nl. 

Wouter Mosink is fan van de ijsbaan in Vught.


