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De aftrap van de nieuwe activiteiten van de Huurders van Woonbedrijf vond plaats in het
DAF-Museum in Eindhoven. Ondanks de door het weer moeilijk begaanbare wegen hebben
ruim zestig (toekomstige) huurders hun ogen de kost gegeven in dit fantastische museum, dat
helemaal gerund wordt door vrijwilligers. De personenauto's brachten vele verhalen naar boven.
De vrachtwagens en bijzondere voertuigen leverden vooral verbazing op. "Heeft DAF dat ook
gebouwd?"
Na de koffie was het tijd voor het welkomstwoord van de voorzitter. Henk Gernand gaf de
moeilijke positie van de huurdersvertegenwoordiging in 2018 aan. Vooral door ziekte binnen het
bestuur moest het vele werk door weinig handen gedaan worden. Het jaar 2019 is daarom voor
Huurders van Woonbedrijf het jaar van de vrijwilliger. De voorzitter gaf acht redenen om
vrijwilliger bij Huurders van Woonbedrijf te zijn. Belangrijkste reden: Het moet vooral leuk zijn!
Daarna gaf Thijs van Mierlo, voorzitter van de vereniging LSA bewoners (Landelijk
Samenwerkende Actieve bewoners) zijn visie op samenwerken met actieve bewoners: wat zijn
de drijfveren; hoe zet je het een en ander op; hoe bereik je doelen en hoe wordt het werk
gedragen.
Belangrijkste leermomenten uit zijn toespraak: zoek naar de drijfveren, laat de actieve bewoners
zelf hun verantwoordelijkheid nemen en ga al aanmodderend door.
De tip van Thijs: noem de vrijwilligers geen vrijwilligers meer, maar actieve huurders. Thijs werd
bedankt voor zijn bijdrage door de bezoekers met een welgemeend applaus en door het bestuur
met een doosje van een Eindhovense Brouwerij.
Daarna werd op het Dorpsplein in het DAF-Museum met elkaar het glas geheven op een mooi,
betaalbaar en duurzaam 2019. Dit ongedwongen samenzijn bracht de gesprekken tussen de
huurders, medewerkers van Woonbedrijf en anderen op gang. De oproep om als huurder actief
mee te werken met Huurders van Woonbedrijf bleek succesvol: Vier aanmeldingen. Een mooie
start in het nieuwe jaar.

