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Woning van de maand
HUREN

BABBELEN

Maja Stanko en Jannie van Kralingen

“Ik wil van mijn schulden af”
Schulden hebben is niet
prettig. Daarom werkt
Haag Wonen sinds kort
samen met Amargi.
Deze vereniging helpt
mensen met schulden.
Zo ook Maja Stanko.
Zij babbelt erover met
Jannie van Kralingen van
Haag Wonen.
Jannie: “Hoeveel schuld
heeft u ongeveer?’’
Maja: “Zo’n 10.000 euro.”

Op de koffie bij

KOFFIE

Naam: Fer Coster
Adres: Lozerlaan

Ik begin mijn dag met...
het uitlaten van mijn
hond.
Thuis is voor mij...
gewoon helemaal m’n
eigen plekje.
Mijn lievelingsplek in
Den Haag is...
de boulevard van
Scheveningen. De
vernieuwde boulevard
is mooi geworden,
maar ik vond het er

Jannie: “De huurschuld
is daar slechts een klein
deel van. Amargi is met
u aan de slag gegaan.
Hoe vindt u dat?
Maja: “Heel fijn. Ik werk
er vrijwillig en graag
aan mee. Ik wil van mijn
schulden af.’’
Jannie: “Wat is er tot nu
toe gebeurd?’’
Maja: “Allereerst ben ik
geholpen met het op
orde brengen van mijn

administratie. Want die
was een chaos. Amargi
zorgt ook voor betalingsregelingen, zoals
met Haag Wonen.’’
Jannie: “Uw huurschuld
is er al iets door afgenomen.’’
Maja: “Inderdaad, het
begin is er.”
Jannie: “Wat biedt
Amargi u nog meer?’’
Maja: “Een vrijwilliger

helpt me met van alles.
We gaan samen na of
ik krijgBABBELEN
waar ik recht op
heb. We stellen een
budgetplan op. En we
bekijken waar ik op kan
besparen.”

Locaties:
Elandplein, ter hoogte
van nr. 309-363
Winkelcentrum
Mariahoeve, Het Kleine
Loo, t.o. De Kaasspecialist

Leyweg 707 T,
naast Delifrance
Haagse Markt,
Herman Costerstraat,
naast het marktgebouw

Ik ben trots op...

“Ik wil er zijn
voor anderen”

BIJZONDER

AGENDA
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WOO

heel actief, op meerdere
fronten.
Mechtild is onder meer

zichtlaan in Mariahoeve.

Sinds eind vorig jaar is

Ze ondersteunt bij diverse

Mechtild voorzitter van de

activiteiten, zoals breien,

bewonerscommissie

filmavonden en dansmid-

Zwedenburg. Dat is een

dagen. ‘’Het is heel leuk,

woongebouw voor

zowel voor de deelnemers ouderen in Mariahoeve.
‘’We organiseren ook wel
eens een activiteit, zoals

on tour

Afgelopen zomer

een theemiddag of een

ging Mechtild een vakan-

nieuwjaarsreceptie.’’

tieweek met bewoners

Woensdag 8 november 2017 van 10.00 tot 15.00 uur

Raad maar waar…

mee naar het Gelderse

Mechtild vindt het heel

Harfsen. Ze bezoekt ook

normaal om als vrijwilliger

regelmatig ouderen en

te werken. ‘’Ik wil er ge-

mensen met een beper-

woon zíjn voor anderen.

king. En schilderen is

Zo heb je bovendien wat

haar hobby.

te doen. En je krijgt er
energie van.’’

WAAR IS DIT?
WAAR?

Stuur het antwoord met uw
naam, adres en telefoonnummer
vóórKIEK
vrijdag 10 november naar
communicatie@haagwonen.nl.

Heeft u een buurman of buurvrouw die zich bijzonder inzet in
de buurt? Zet hem of haar in het zonnetje en mail

communicatie@haagwonen.nl.

Charles
Haarsma

WAAR?

KIEK

won het
smulpakket van
oktober. De
oplossing was het
Colijnplein bij
winkelcentrum
De Savornin
Lohmanplein.

Haag Wonen
@haagwonen

mijn vriendin, omdat
ze hartstikke lief is.

WOO

team Commercieel

als voor mij.”

woonwens is...

op zee, op Mallorca.

Meer informatie:
(070) 250AGENDA
70 70,
BABBELEN
COLUMN

5
;

pleeghuis aan de Hof-

Mijn grootste

bungalow met uitzicht

Adres: Dedemsvaartweg 414
Oppervlakte: 120 m²
Huurprijs: € 939,48 p/m, incl. eigen parkeerplaats
Servicekosten: € 15,95 p/m
Inkomenseis: € 4.200,00 bruto p/m
Bouwjaar: 2008

vrijwilliger in een ver-

vroeger nog gezelliger.

een mooie, grote

BABBELEN

Jannie: “Heeft u er
vertrouwen in dat u uw
schulden kunt inlossen?’’ Ze is inmiddels 74. Tot
BABBELEN BABBELEN COLUMN
drie jaar geleden had ze
Maja: “Ja, met de hulp
nog een drukke baan. En
die ik krijg, gaat het
nu is Mechtild Betjes als
lukken. Ik kan ‘s nachts
vrijwilliger nog steeds
weer slapen.’’

Haag Wonen On Tour
Heeft u een idee voor uw
portiek, woongebouw,
gemeenschappelijke tuin
of iets anders rondom uw
woning? Of heeft u een
idee hoe Haag Wonen haar
service kan verbeteren?
Wij horen het graag.
Wij komen naar uw wijk,
komt u bij ons langs om uw
ideeën te vertellen?

Wonen in Drentse Hoek | Maisonnette woning |
Drie slaapkamers | Per direct te huur | Geschikt voor
maximaal 4 personen

…en win een Haag Wonen-smulpakket!

Volg ons ook!

Iets kapot?
Ga naar
haagwonen.nl/
reparatie
Kijk op haagwonen.nl

