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Geluk ligt om de hoek 
 
 
In juni 2013 had ik het in UWOON magazine over het belang van het zijn van een ‘goede buur’. 
Elkaar kennen en elkaar willen helpen is de basis voor een goede relatie. We kennen een mooi 
woord hiervoor: interesse. Inter-esse: er tussenin willen staan. Midden tussen uw buren, uw 
medemensen. Het geluk ligt - letterlijk - om de hoek, want mensen zijn gelukkiger in een buurt 
waar ze zich prettig en geborgen voelen. 
 
In 2013 voorzagen we dat er meer mensen zelfstandig wonen, terwijl zij zichzelf niet altijd goed 
kunnen redden. Die voorspelling is uitgekomen. Gelukkig gaat het meestal goed, zeker als 
mensen zelf aangeven dat ze hulp kunnen gebruiken. Wat we niet konden voorzien was het 
aantal brandhaarden in de wereld dat zou ontstaan, en de hoeveelheid mensen die daarvoor op 
de vlucht zijn. Ik kan me niet voorstellen hoe het moet zijn om huis, familie en alles wat je 
bekend is te moeten achterlaten. Vaak nadat je al veel ellende hebt meegemaakt.  
 
Wij huisvesten Nederlandse woningzoekenden. Maar UWOON ziet het ook als taak om mensen 
die gevlucht zijn en een verblijfsvergunning hebben gekregen - al dan niet tijdelijk - een veilig 
onderdak te bieden. Iedereen verdient een fatsoenlijk bestaan, waarin je niet dagelijks maar 
moet zien te overleven. Toch horen we regelmatig de klacht dat “die vergunninghouders maar 
heel kort op een woning wachten, en wij als Nederlanders jaren.”  
 
Dat is een waar feit. Maar laat ik daar een reële vraag tegenover stellen: zou u dezelfde korte 
wachttijd willen, maar dat u dan ook de hele geschiedenis van die vergunninghouder 
overneemt? Bedenk dat Nederland veel strenger is geworden in het verlenen van asiel. 
‘Gelukzoekers’ krijgen geen verblijfsvergunning.  
In plaats van de zorgen om overlast die mensen veroorzaken of een slechte invloed hebben op 
de buurt, vaak voordat zij er komen wonen, willen wij ons in de eerste plaats richten op het 
zorgen voor deze kwetsbare groep mensen. Zoals een woningcorporatie er ook voor andere 
kwetsbare groepen is, zoals mensen met een beperkingen, mensen met psychische problemen, 
of mensen met een lager inkomen. 
  
Hiermee wil ik duidelijk maken dat UWOON stáát voor de opgave om vergunninghouders goed 
te huisvesten. Daarbij zoeken we natuurlijk creatieve oplossingen, zoals kamerbewoning of 
tijdelijke verhuur van wooneenheden. Hiermee blijft ook de slaagkans voor andere 
woningzoekenden zo groot mogelijk.  
 
Wat ik u voor 2017 toewens is begrip en betrokkenheid in uw buurt. Laat u niet verleiden om 
direct te oordelen, maar laat u leiden door uw interesse in die nieuwe buur. Vergunninghouders 
zijn mensen zonder sociaal netwerk in hun directe omgeving. En in uw straat kan voor hen een 
veilig onderkomen (ont)staan... hoe mooi is dat? 
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