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Volg ons ook via Facebook

Bouwen aan Oirschot
Sinds kort ben ik als gebiedsregis-
seur óók thuis in Oirschot. Ik werk 
nu zo’n veertien jaar bij ’thuis en voel 
me er nog steeds als een vis in het 
water. ’thuis staat voor duurzaamheid, 
iets waar ik zelf óók bewust mee 
bezig ben. Ik ga op de fiets naar mijn 
werk, eet bewust, heb een groente-
tuintje en vind hergebruik belangrijk.  

Ook leefbaarheid en betaalbaarheid 
zijn speerpunten van ’thuis. Want 
hoe waardevol is het om ‘gewoon’ 
fijn te kunnen wonen en te leven? 
Daar zetten we ons voor in. De 
gemeente én ’thuis gaan samen 
voor betaalbare huurwoningen in 
Oirschot. ’thuis onderzoekt 
beschikbare locaties en is in 
gesprek met verschillende 
projectontwikkelaars. 

Jammer genoeg hebben project-
ontwikkelaars een ander budget 
dan ’thuis. ’thuis heeft een sociale 
grondprijs nodig en niet de 
normale marktwaardegrondprijs. 

Bij een hoge grondprijs kunnen we 
geen betaalbare huurwoningen 
realiseren. En daar wringt de schoen. 
Het moet passen voor ’thuis, én 
voor de projectontwikkelaars.

De meeste projecten zitten nog in 
de verkennende fase, maar twee 
projecten lijken haalbaar en zijn 
reële kanshebbers. Binnenkort wordt 
duidelijk of deze twee met in totaal 
zo’n 40 huurwoningen door kunnen 
gaan. Samen bouwen aan sociale 
huurwoningen voor Oirschot. 

Ik ben klaar voor het 
startschot, en u? 

Roland Otto  /  Gebiedsregisseur Waalre

We zijn er voor elkaar en eigenlijk 
vinden we dat heel normaal”
Het verhaal van Miranda van 
den Berk en Joke Kuipers 

“

Beter een goede buur dan een verre vriend. Joke en Miranda 
uit de Leemkuilen in Best doen het gezegde eer aan. Na hun 
echtscheiding zochten ze beiden hun Brabantse roots weer op. 
Joke al in 1993, Miranda in 2012. Het voelde als thuiskomen, 
maar was ook even wennen. “Toen ik Joke ontmoette ging 
het zonnetje schijnen”, vertelt Miranda. “Ik ben haar zo 
dankbaar. Het is echt een bijzonder mens.” 

Miranda woont op de eerste verdieping, Joke op de tweede. “We vonden 
elkaar door de hondjes. Het klikte meteen”, vertellen de dames in koor. 
“Toen ik na mijn echtscheiding vanuit België naar Best kwam met mijn 
dochter had ik eigenlijk niks meer”, zegt Miranda. “Ik voelde me best 
verloren. Tot ik Joke tegenkwam op het balkon met haar hondje. Ze heette 
me welkom en zei meteen: ‘Als er iets is, kun je bij me terecht.’”
 
Benieuwd naar het volledige verhaal van Miranda van den Berk 
en Joke Kuipers? Kijk op www.mijn-thuis.nl/ik-huur

’thuis heeft het PSO-keurmerk behaald. PSO staat voor 
Prestatieladder Socialer Ondernemen. Het is het meetinstru-
ment en keurmerk van TNO dat de mate van inclusief en 
sociaal ondernemen meet en zichtbaar maakt. Het doel van 
PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te 
helpen. Het keurmerk kent meerdere prestatieniveaus en 
’thuis heeft het hoogste niveau behaald, trede 3. 

’thuis zet zich maatschappelijk in

En dat doen we op verschillende vlakken, zoals zorgen voor voldoende, 
betaalbare, duurzame woningen. Maar we doen meer dan dat. We 
willen ook op de arbeidsmarkt iets betekenen voor mensen met een 
achterstand. We vinden het belangrijk dat iedereen kansen krijgt om 
naar vermogen mee te doen in de samenleving.

“We zijn trots dat we trede 3 van 
het PSO-keurmerk hebben 
behaald. Dit keurmerk bevestigt 
dat we onze maatschappelijke 
taak serieus nemen en dat we het 
goed doen,” zegt Luc Severijnen, 
directeur-bestuurder van ’thuis.

’thuis behaalt hoogste 
beoordeling als sociale 
ondernemer


