
Samen zelfstandig
wonen, iets voor u?

Drie kangoeroewoningen
in Ermelo

Over kangoeroewoningen
Zoals een jonge kangoeroe in de buidel van de moeder 
woont, zo wonen in een kangoeroewoning mensen 
met elkaar onder één dak. Dit kunnen familieleden 
zijn, maar ook een zorgbehoevende met zijn of haar 
zorgverlener(s). De bewoners hebben ieder hun eigen 
zelfstandige woonruimte met slaapkamer(s), badkamer 
en keuken. Het idee achter deze woningen is duidelijk: 
als je dicht bij elkaar woont, kun je goed voor elkaar 
zorgen en op elkaar letten.

UWOON realiseert in het nieuwbouwproject

De Wegwijzer (Kerklaan/Postlaantje) in Ermelo 

drie zogenaamde ‘kangoeroewoningen’. 

Deze worden in het eerste kwartaal van 2021 

opgeleverd. Vanaf nu kunnen belangstellenden 

zich melden bij de woonconsulenten in Ermelo.

NIEUW



In het centrum van Ermelo, nabij winkels, horeca 
en NS-station, realiseert woningcorporatie UWOON 
drie kangoeroewoningen. 

kangoeroewoningen 
in Ermelo

 Begane grond 
 66,5 m2

 1 slaapkamer
 Buitenterras
 Huurprijs: € 619,01 per maand
 Servicekosten: € 5,05 per maand

1 Rolstoeltoegankelijke
 zorgwoning  Op de eerste en tweede verdieping

 127 m2

 3 slaapkamers
 Balkon
 Huurprijs: € 734,24 per maand
 Servicekosten: € 5,05 per maand 

1 Bovenwoning

Begane grondBegane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Plattegronden
Deze plattegronden geven een duidelijk beeld van de 
indeling en afmetingen van de woningen.

Wie komen er in aanmerking?
 De benedenwoning is bestemd voor een bewoner 

 met een langdurige zorgbehoefte. 
 De bovenwoning op de eerste en tweede etage is 

 bedoeld voor de verzorger of zorgverlener die een 
 duurzame zorgrelatie heeft met de zorgbehoevende.
 Dat kunnen ouders of andere familieleden zijn, maar
 ook mantelzorgers  of professionele zorgverleners.

Hoe vindt de toewijzing plaats?
Zowel de zorgbehoevende als de zorgverlener staan 
als woningzoekende ingeschreven op 
www.hurennoordveluwe.nl. Een aantoonbare
(langdurige) zorgrelatie is een belangrijk argument 
bij toewijzing. Zijn er meerdere gegadigden met gelijke 
geschiktheid voor de kangoeroewoning, dan speelt de 

inschrijfduur een rol. De inschrijfduur van de 
zorgbehoevende weegt daarbij het zwaarst. Iedereen 
die zich herkent in dit profi el mag zich aanmelden voor 
de kangoeroewoning. 

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de kangoeroewoningen?
Neem dan contact op met de woonconsulenten van 
UWOON in Ermelo:
Telefoon 0341 56 51 00
Email  ermelo@uwoon.nl

Een kangoeroewoning bestaat uit:


