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Ondanks dat we niet actief medewerkers aan het werven zijn hebben 
diverse mensen ons weten te vinden. We nodigen iedereen uit voor een 
gesprek bij ons thuis. Inmiddels hebben we al meer dan 10 enthousiaste 
mensen mogen ontvangen en blikken we terug op goede en fijne 
kennismakingsgesprekken. 

 
 

   De website is inmiddels geactualiseerd. Hebben jullie dit al gezien? Kijk eens   
   onder het kopje werken naar de vacatures. Mochten jullie nog mensen 
   weten die graag samen met ons “leven aan de dagen” willen toevoegen laat 

ze gerust contact met ons opnemen. 
 
 

          Inmiddels hebben zich al heel wat potentiele bewoners gemeld. Op dit 
        moment zijn we gestart met het opschonen van de aanmeldlijst. Duidelijk is 

      in elk geval dat we op dit moment meer aanmeldingen hebben dan de 17  
     appartementen die we kunnen verhuren. In september starten we met de 
     Kennismakingsgesprekken. 

 
 

        Hebben jullie gezien dat het dak dicht is? Net op tijd met al die regen van de 
       afgelopen weken. Ook zijn de ramen erin gezet, is een deel van het  

    voegwerk gedaan en zijn binnen muurtjes gezet en is gestart met het 
   leidingwerk. Het gebouw wordt duurzaam gebouwd, er komen   
   zonnepanelen op het dak en het gebouw wordt gasloos. 

 
 

Beste mensen, 
 

Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van Het Andere Wonen Klimmen. 
Graag nemen we jullie mee in de ontwikkelingen van de afgelopen weken 
en blikken we vooruit. Volgen jullie ons al op Facebook? 

klik hier voor de link. 
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   We zijn verder in training op diverse onderdelen, bijvoorbeeld in kwaliteit@  
   het kwaliteitssysteem waar we mee gaan werken. We hebben de 10  

    klantbeloftes omarmt, omdat ze duidelijk zijn en vooral eenvoudig. 
  Iedereen wil zich toch thuis voelen?  Ook nemen we regelmatig een kijkje in   
  de keuken van onze collega zorgondernemers, binnenkort bezoeken we Het 

                              Andere Wonen in Waalre. Deze bezoekjes zijn zeer waardevol en leuk. 
 
                           

  Natuurlijk denken we ook al na over de inrichting, de keukens zijn besteld.   
  Een fotograaf heeft foto’s geschoten van de omgeving (landschap, kerk, 
  Station en andere gebouwen). Wat gaan we hiermee doen?  

                              Ook struinen we kringloopwinkels af op zoek naar boerenbondservies.          
 
 

       Na de bouwvak start de aannemer met de planning van het binnenwerk,  
     daarna horen we wanneer de bouw wordt opgeleverd en kunnen we veel  
      gerichter gaan plannen. We zullen dus nog even geduld moeten hebben. 

 
 
 
 
 
 Laat gerust weten wat je van de nieuwsbrief vindt. 


