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Lot uit de loterij voor Kendallmar
Ruim zes jaar geleden kwam Kendallmar Schoobaar van Curaçao naar 

Nederland. Hij huurde een kamer bij een particulier in Harderwijk en werkte 

bij KFC. Om dat te bereiken had hij begeleiding van Wilmy van de Beek, 

maatschappelijk werker en ggz agoog bij Een Toekomst. 

Kendallmar: “Vorig jaar mei werd mijn 
huurcontract opgezegd en moest ik 
op zoek naar andere woonruimte. 
Dat vond ik heel erg. Samen met Wilmy 
zochten we op internet en klikten op elke 
woning die via loting beschikbaar kwam.” 
“Kendallmar stond pas anderhalf jaar 
ingeschreven als woningzoekende”, 
vertelt Wilmy. “Dus zijn kansen op een 
woning via loting waren groter dan via
de gewone weg. En ja hoor, in december 
was het raak.” Kendallmar: “Ik was zó blij 
toen ik gebeld werd door UWOON. 
Natuurlijk heb ik als eerste Wilmy gebeld. 

Wilmy van de Beek van Een Toekomst begeleidt onder meer jongvolwassenen op weg 
naar een zelfstandig leven. Haar organisatie biedt mensen die uit een behandeling komen
of niet weten waar te beginnen maatwerk ondersteuning. De persoonlijke aandacht is 
groot, het contact met Kendallmar is gebaseerd op vertrouwen. De persoonlijke 
begeleiding gaat zelfs zover dat Wilmy kennis maakte met zijn broer.

Persoonlijke begeleiding

Er waren maar liefst 160 belangstellenden,
dus ik heb echt geboft. Haha, ik heb 
drie dagen lopen juichen, het was een 
heel groot cadeau, de nood was echt
heel hoog.” De woning waar het om 

gaat is een eenpersoonsappartement
op de eerste etage aan de Vuurbaak. Er 
is een ruime woonkamer met keuken, 
een slaapkamer en een badkamer met
ruimte voor de wasmachine. Beneden is 
een schuurtje voor de fi ets. “Vanuit het
raam zie ik het water en binnenkort ook 
een strandje. Ik woon hier zo fi jn, voel me 
er helemaal thuis”, vertelt Kendallmar 
enthousiast.  Wilmy: “Het is goed te zien 
hoe Kendallmar zich ontwikkeld heeft, 
hij neemt het leven serieus en heeft zijn 
fi nanciën goed op orde.” 


