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Nieuwsbrief Living Lab Eerst een Thuis #4
telling voor
“Bewoners in beeld, veel belangs
uvelrug,
Living Lab woningen Utrechtse He
r!”
regio ambitieus en nog veel mee

Op naar
243 woningen!

Niet dakloos genoeg
en een nieuwe start
“Ze dachten dat ik niet dakloos was omdat ik
er te verzorgd uitzag”, Roely wilde graag haar
verhaal delen met het Straatnieuws om
duidelijk te maken hoe moeilijk het soms is
om de juiste hulp te vinden. Leonie werd
geïnterviewd door DUIC. “Echt een eigen
huis, dat is heel bijzonder voor mij. Het is echt
de start van een nieuw leven”, aldus Leonie.
Zowel Leonie als Roely woont in Livin in
Leidsche Rijn. Livin is één van de gemengd
wonen projecten binnen Eerst een Thuis en
het resultaat van een mooie samenwerking
van De Tussenvoorziening, Mitros en de
gemeente Utrecht.

De regio Utrecht realiseert met het project
Eerst een Thuis 243 extra woningen met
begeleiding voor dak- en thuisloze personen.
Inmiddels zijn al 110 woningen opgeleverd en
bewoond. In 2021 en 2022 volgen nog 133
woningen.

Leonie			Roely

Veel belangstelling bij
Stadsteam Back Up voor
Utrechtse Heuvelrug
16 mensen die begeleid worden door
Stadsteam Back Up wilden graag naar de
gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hier gaat
het vooralsnog om 6 woningen in Driebergen
(onderdeel van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug). Het Stadsteam heeft 6 personen
geselecteerd die goed passen bij het
wooninitiatief. Kwintes houdt op dit moment
intakegesprekken met de kandidaten.
Stadsteam Back Up heeft een belangrijke
(regionale) rol bij de begeleiding van mensen
die recent dakloos zijn geworden. Het
Stadsteam Back Up kan mensen toeleiden
naar de juiste plek, voorziening of woning
waar mensen verder kunnen werken aan hun
herstel. In het project Eerst een Thuis
selecteert Stadsteam Back Up dak- en
thuisloze personen voor de diverse
wooninitiatieven in onze regio.

Marte en Wilma interviewen
bewoner Mohammed
De UvA is gestart met het interviewen van
bewoners van de verschillende wooninitiatieven. Co-onderzoekers Marte en Wilma
interviewen Eerst een Thuis-bewoner
Mohammed. Hij is erg tevreden met zijn
nieuwe stek waar hij in alle rust z’n leven
weer kan opbouwen. “Sinds dit project
is mijn leven echt van start gegaan.
En iedereen om me heen ziet dat
ik me aan het ontplooien ben,
als een mooie bloem
die zich ontwikkelt.

Verhuizen naar Nijevelt
De bewoners van gemengd wonen
project Nijevelt in De Meern kregen
afgelopen maand hun sleutel. Wij waren erbij!
Kijk nu gauw naar dit korte filmpje.
De officiële opening met o.a. wethouder
Maarten van Ooijen is op 5 juli.

e
Als eerste op d
o
m oie
hoogte van de
e Living
verhalen van d
of de
Lab- bewoners
het
opbrengst van
r UvA en
onderzoek doo
lid van
HU? Wordt dan
onze LinkedIn
pagina!

Heb je vragen over het project of ideeën voor
een project neem gerust contact op met een
van de projectleiders:

Koen van Bremen
06-34177688
koen.van.bremen@utrecht.nl

Nadine Langerak
06-42525291
nadine.langerak@utrecht.nl

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur een mailtje naar
Nadine of Koen.

