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WOONANKER MAAKT ZICH KLAAR
VOOR EEN PRACHTIGE ZOMER

Beste huurder,
Met deze vakantie-uitgave van ‘t WoonAnkertje,
willen wij graag nog even terugblikken op een druk
voorjaar.

Niet toevallig dat deze moderne milieustraat bij
WoonAnker werd gerealiseerd. We zijn steeds alert
voor innovatie ten dienste van onze huurders.

We werken aan talrijke projecten, onder meer in
de Europalaan in Steendorp, onze woningen en
appartementen in de Fretaloplaan en de Suske en
Wiskelaan (Doornwijk), de renovatiewerken aan Huis
Ten Halven 30. We werken volop aan de voorbereiding
en start van onze eerste assistentiewoningen in
project “De Brabander” in Tielrode. In de Vroonhofwijk
is het op de tanden bijten tijdens de renovatiewerken.

Wij hopen samen met jullie op een prachtige zomer
en een mooie en deugdoende vakantie.
Geniet ervan, maar blijf voorzichtig!

Op 6 mei laatstleden organiseerden we in de Pieter
Dierckxlaan onze tweede “Dag van de Huurder”. Het
goede weer en de leuke sfeer was van de partij. Er
komt volgend jaar alvast een vervolg. Maak hiervoor
gerust reclame.
Op 31 mei werd ook in de Pieter Dierckxlaan de
eerste moderne milieustraat van Temse geopend
samen met de huurders aldaar.

2

Koen De Clercq
Voorzitter

Etienne Audenaert
Directeur


WIJZIGINGEN IN HET SOCIAAL
HUURBESLUIT SINDS 1 MAART 2017
In ’t WoonAnkertje van oktober 2016 hebben we enkele wijzigingen in het sociaal huurbesluit
aangekondigd. Met ingang van 1 maart 2017 zijn een aantal wijzigingen effectief doorgevoerd.
Huurovereenkomst

Sinds dat moment krijgen de nieuwe huurders een tijdelijke
huurovereenkomst. Deze contracten hebben een duurtijd
van 9 jaar en zijn verlengbaar met opeenvolgende periodes van
3 jaar indien de huurder voldoet aan de inkomensvoorwaarde
en de bezettingsgraad.
Voor de huurders die bij WoonAnker huren vóór 1 maart 2017
blijft het contract van onbepaalde duur behouden, zelfs wanneer
u verhuist naar een andere woongelegenheid bij WoonAnker.

Eigendommen in binnen- en/of buitenland

Huurders en kandidaten mogen niet langer in het bezit zijn
van een “gedeelde volle eigendom”. Voor kandidaten
betekent dit dat zij niet langer meer kunnen inschrijven of dat
hun kandidatuur wordt geschrapt.
Voor de huurders gebeurt de controle van de verstrengde
eigendomsvoorwaarde in twee stappen.
Voor alle huurders werd nagegaan of zij over een eigendom
beschikken in België.
De huurders die in het bezit zijn van een gedeelde volle
eigendom werden hierover aangeschreven en gevraagd om
bijkomende informatie te bezorgen over hun eigendom.

Op basis van de verstrekte informatie zal dan geoordeeld
worden of de eigendom al dan niet dient verkocht te worden
ofwel dat de huurovereenkomst eventueel wordt beëindigd.
Voor de controle van de eventuele eigendommen in het
buitenland, doen wij een beroep op de eerlijkheid van
onze huurders in afwachting van een automatische
gegevensuitwisseling zoals dit gebeurt voor de Belgische
eigendommen.
U heeft een tiental dagen geleden een brief ontvangen over
eventuele buitenlandse eigendommen.
Wij vragen dan ook de bij de brief gevoegde verklaring
ingevuld en ondertekend terug te bezorgen.

Aantal personen in de woning of het appartement
De bezettingsgraad van de woning wordt zeer belangrijk,
vooral naar onderbezetting toe. Een woning is onderbezet
als het verschil tussen het aantal slaapkamers en het aantal
gezinsleden groter is dan 1. Bij onderbezetting van de
woning zal de huurder op de hoogte worden gebracht door
WoonAnker en zal samen met de huurder worden bekeken
wat de mogelijkheden zijn om te verhuizen naar een
woning aangepast aan de gezinssamenstelling. Wenst u
als huurder niet in te gaan op dit verhuisverzoek, zal er een
onderbezettingsvergoeding worden aangerekend.
In het najaar hopen we hiermee te kunnen starten.
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NIEUWE MILIEUSTRAAT
IN DE PIETER DIERCKXLAAN
In samenwerking met Miwa en de gemeente Temse werd
vanaf 8 mei 2017 een nieuwe “milieustraat” in gebruik
genomen in de Pieter Dierckxlaan ter vervanging van de
Molok-containers. Deze ondergrondse afvalcontainers zijn
uitsluitend bestemd voor de gezinnen die er woonachtig zijn.
Tijdens de drie druk bijgewoonde infosessies in het J.O.C.
De Nartist werd de werking van de nieuwe containers
en het gebruik van de badges toegelicht door een
medewerkster van Miwa.

Elke huurder van de Pieter Dierckxlaan is
in het bezit van een badge die maandelijks
wordt opgeladen.
Deze badge is persoonlijk en mag niet
worden uitgeleend.

In de nieuwe milieustraat kunnen de bewoners terecht
voor hun restafval, PMD en papier en karton. De eerste
twee fracties zijn betalend en papier en karton is gratis.
De kostprijs is dezelfde als voor alle andere inwoners in
Temse met de huisvuilzakken.
In de Pieter Dierckxlaan worden voortaan ook geen
huisvuilzakken meer opgehaald.
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Elke huurder kan via de website van Miwa zijn gegevens
nakijken door in te loggen via een beveiligde toegang.
Voor het eerste gebruik was het wel wennen voor de
bewoners, maar deze beginperiode is ondertussen achter
de rug. Huurders van de Pieter Dierckxlaan met vragen
kunnen natuurlijk steeds terecht bij onze medewerkers of
bij Miwa.

INGEBRUIKNAME
SAMEN MET
DE BEWONERS
Op woensdag 31 mei 2017 vond de
plechtige ingebruikname plaats van de
nieuwe containers.
Er werden toespraken gehouden door Sven
Peeters, directeur Miwa , Franky De Graeve,
schepen en ondervoorzitter Miwa, Koen
De Clercq, voorzitter WoonAnker en Luc
De Ryck, burgemeester. Daarna werd aan
de genodigden, waaronder alle bewoners
van de Pieter Dierckxlaan, door Miwa een
hapje en een drankje aangeboden.
De bewoners kregen de kans om hun
eerste ervaringen, verzuchtingen over
het gebruik van de nieuwe containers te
delen met de medewerkers van Miwa en
WoonAnker.
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DAG VAN DE HUURDER
Op zaterdag 6 mei organiseerde WoonAnker haar
tweede “dag van de huurder”.
Hiervoor werden al de huurders uitgenodigd en getrakteerd
op drankjes, oervlaamse frietjes, hamburgers en ijsjes.
Dit volksfeestje ging door in de Pieter Dierckxlaan waar een
grote tent voorzien was en waar naar hartelust gepraat,
gelachen, gegeten, gedronken en zelfs gedanst werd.
Coverband The Dalls zorgde voor de muzikale toets.
De kleintjes konden zich voluit laten gaan op de springkastelen.
Ze konden zich laten omtoveren tot prinses, superheld of
vlinder bij de kindergrime en goochelaar Mell D toverde met
zijn ballonfiguurtjes een lach op hun geschilderde snuitjes.
We hadden de weergoden aan onze zijde, de zon was volop
van de partij wat zorgde voor een gezellige en gemoedelijke
sfeer.
Een geslaagde editie vonden de ongeveer 200 aanwezige
huurders.
Net zoals hen, hopen we van harte dat de opkomst een
volgende keer nog talrijker zal zijn.
Zo’n dag van de huurder is ideaal voor de bewoners,
bestuurders en medewerkers van WoonAnker om elkaar op
een losse en spontane manier nog beter te leren kennen.
We voorzien in ieder geval volgend jaar in de periode mei-juni
een nieuwe editie van onze “dag van de huurder”.
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HET VERHAAL VAN AMIN:
WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG!
Amin is op 16-jarige leeftijd helemaal alleen naar België
gekomen. Ondertussen is hij 29 en heeft hij een mooi parcours
afgelegd. Samen met zijn vrouw Rachida heeft hij een mooi
leven opgebouwd. Ze hebben ondertussen twee kindjes en
wonen nu in hun eigen stek.

Amin, wanneer ben jij naar België gekomen?
Begin 2004 ben ik in België toegekomen.

Je bent dan bij WoonAnker terecht gekomen.
Hoe is dat gegaan?
Ik woonde eerst een jaar in Sint-Niklaas. Vandaar ben ik
naar Puurs verhuisd en van Puurs ben ik dan naar Temse
gekomen. Ik heb dan eerst in de Boodtsstraat gewoond op
een klein dakappartement dat ik huurde in de privé. Toen heb
ik me bij jullie ingeschreven als kandidaat-huurder want het
appartement was eigenlijk te duur voor mij alleen. Ik heb toen
met mijn huisbaas gepraat over de situatie en heb dan toch
een kleine vermindering gekregen. Van het OCMW had ik een
leefloon maar dat was niet veel, ik moest ook nog studeren
en mijn andere kosten betalen, waardoor ik het financieel niet
breed had.

Sprak jij Nederlands bij je aankomst in België?
Nee, nee, ik heb alles van nul moeten leren. In Ghana wordt
veel Engels gesproken en van de Nederlandse taal had ik nog
nooit gehoord.
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Je hebt je dan bij WoonAnker, toen nog
‘Bouwmaatschappij van Temse ‘ laten inschrijven,
wat hebben wij voor jou betekend als SHM?
Ja, ik heb me toen bij jullie ingeschreven want ik had een
leefloon van het OCMW en ik moest al mijn rekeningen betalen
en ook mijn schoolgeld. Dat was best lastig, vandaar wou ik
graag in een sociale woning wonen. In 2009 kon ik naar een
1-slaapkamer appartement in Steendorp waar de huurprijs
niet te hoog was, ik weet niet meer precies hoeveel, maar het
was ongeveer de helft van wat ik in de privé betaalde, wat
uiteraard goed was voor mij.

rusthuis, in de horeca en in het ziekenhuis. Door die stages
te doen heb ik enorm veel geleerd. Tijdens de opleiding
“organisatie assistent” kies je welke richting je dan verder wil:
de voedingssector of logistieke sector.

En wat heb jij dan gekozen?

Heb je lang moeten wachten op een woning?
Ik stond eerst in Sint-Niklaas ingeschreven maar daar zijn
de wachtlijsten extra lang en ik ben daar eigenlijk nooit
in aanmerking gekomen. Bij jullie heb ik ongeveer 3 jaar
moeten wachten vooraleer ik in Steendorp het appartement
toegewezen kreeg.

Heb je daar graag gewoond?
Jaja, dat was ok. Maar toen kregen we ons eerste kindje en
hadden we een tweede slaapkamer nodig. We hebben ons
toen laten inschrijven voor een grotere woning. In 2014 zijn we
dan naar Temse verhuisd, naar de Tuinwijk. Daar hadden we
een huisje met een tuintje en met twee slaapkamers, dus veel
ruimer voor ons gezin. Hier woonden we ook echt graag.

Heb je daar dan lang voor moeten wachten?
Dat viel best mee, ongeveer 1 jaar vooraleer we konden
muteren naar een grotere woning.

Amin, je bent dan begonnen met je studies, kan
je daar iets meer over vertellen? Hoe ging dat?
Het eerste jaar dat ik in België was, heb ik de Nederlandse
taal geleerd. Daarna heb ik een opleiding “organisatie hulp”
gedaan. Dat was in Sint-Niklaas in Sint-Carolus en dat duurde
2 jaar. Daaropvolgend heb ik dan nog een jaar “organisatieassistent” gedaan. Hier kan je verschillende kanten mee uit. Je
kan bijvoorbeeld in een winkel werken of je kan ook in een
ziekenhuis of in een rusthuis werken, ook in een restaurant of
in een hotel zijn er mogelijkheden. Je moet dan ook stages
lopen, ik heb veel stages gedaan onder andere in een

Voor logistieke sector in een ziekenhuis. In het ziekenhuis heb
ik stage gelopen, bij het operatiekwartier van AZ Nikolaas en
ook nog een stage in een andere afdeling en nog een stage
bij de technische dienst van een school, Sint-Lievens was dat.
Daarna heb ik nog een jaar stage gelopen in de hogeschool
van Roeselare.

Ging je toen alle dagen naar Roeselare?
Neen, dat was niet alle dagen. Ik deed dat samen met iemand
die ik kende. We konden samen met de auto naar daar rijden.

Wat heb je daar dan gedaan?
Daar was het nog een extra specialisatie sterilisatie.

En ben je nu aan het werk?
Jaja, ik werk nu in het ziekenhuis in Sint-Niklaas op de afdeling
O.K. Ik werk daar nu 7 jaar.

En ben je daar dan snel kunnen beginnen?
Na dat je de stage daar gelopen hebt?
Wel ja, ik zat nog op school toen ik mijn contract al kon tekenen.
Eigenlijk had ik voor die job mijn diploma nodig maar ze lieten
me weten dat ik zeer geschikt was en men was er daar van
overtuigd dat ik zeker mijn diploma zou halen.

"

Het eerste jaar dat ik
in België was, heb ik de
Nederlandse taal geleerd.

Wat houdt je job precies in?
Wel ik werk op het operatiekwartier waar ik de pakketten
met instrumenten moet samenstellen die worden gebruikt
9

bij een operatie. Na de operatie worden die instrumenten
weer gereinigd en gesteriliseerd. De chirurgen hebben zo
het pakket dat ze nodig hebben direct ter beschikking. Ik mag
hierin dus geen fouten maken want de patiënt ligt al klaar
op de operatietafel als het pakket wordt opengemaakt. Dit
moet dus zeker het juiste pakket zijn want er zijn dagelijks veel
operaties gepland.

Doe je deze job graag?
Ja heel graag.

Heb je nog ambities?
Ja ik zou nog wel willen verder studeren. Met mijn diploma
kan ik nog verschillende kanten uit maar ik weet nog niet goed
wat. Ik werk nu voltijds en heb een vast contract. Dus ik bekijk
het nog wel.

En je vrouw Rachida, hebben jullie elkaar hier in
België leren kennen?
Neen, we kenden elkaar al in Ghana. Zij studeerde nog op de
universiteit toen wij elkaar daar ontmoet hebben.

Rachida, sprak jij al Nederlands?
Neen, ik heb dat hier ook geleerd.

Hoe lang ben jij al in België?
Dat zal nu 4,5 jaar zijn.

Werk jij ondertussen?
Ja, ik werk in het rusthuis van Temse als zorgkundige. Ik werk in
ploegen, Amin werkt ook met ploegen. Soms moeten we wat
puzzelen en goed plannen, maar dat valt wel te combineren.
Ook een hele organisatie dus.

Heb jij dan ook nog verder gestudeerd hier in
België?
Jaja, ik heb ook eerst de Nederlandse taal geleerd op het CVO
van Temse, daarna heb ik via VDAB mijn opleiding in de zorg
gedaan. Je moet eerst Nederlands leren voor je verder kan
studeren want je moet een selectie door vooraleer je aan een
vooropleiding kan beginnen.
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Ik moest 4 maanden een vooropleiding doen, omdat ik
anderstalig ben en dan nog 1,5 jaar de eigenlijke opleiding.
Dat was best een zware periode. Maar kijk nu hebben we
ons eigen huis kunnen kopen en we wonen hier heel graag.
De buren zijn vriendelijk en de omgeving is tof.

Jullie zien er in elk geval gelukkige mensen uit.
Hebben jullie nog een droom?
Mijn droom is al voor een groot deel uitgekomen. Ik heb de
Nederlandse taal geleerd, ik heb een toffe job, ik heb mijn
rijbewijs behaald, een eigen huis, twee prachtige kindjes. Wat
wil je nog meer?

En geldt dat voor jou ook Amin?
Ja hoor! Maar mensen willen toch altijd nog iets meer hé. Ik
heb niet echt een concreet plan maar ik kijk toch voorzichtig
de kat uit de boom. Ik kijk wat er goed is voor mijn familie en
bekijk dan wat de mogelijkheden zijn. We zien wel wat er nog
op ons pad komt…


PROFICIAT AAN DE NIEUWE EIGENAARS
VAN DE KOOPWONINGEN IN DE FRETALOPLAAN!
De vijf koopwoningen scoren qua energieprestatie
met een K-peil van 34 ruim onder de verplichte eis van
K-peil 40. Elke woning beschikt over zonnepanelen,
een ventilatiesysteem, een condenserende cv-ketel
op gas en is zeer goed geïsoleerd. Daarnaast is er
een ruime living met open keuken. De woningen
zijn voorzien van drie slaapkamers met een ruim
afgewerkte zolder en een tuin met afsluiting.

Om de toekomstige eigenaars de kans te geven de
woning zoveel mogelijk naar hun eigen smaak in te
richten werd beslist om de keuze van de vloer, keuken
en sanitaire toestellen aan de kopers over te laten.
Ook het tuinterras moet nog zelf worden aangelegd.
Wens je ook in aanmerking te komen voor
toekomstige projecten voor koopwoningen, kom dan
gerust langs op ons kantoor voor verdere info!
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BETALEN OP KANTOOR MET
BANCONTACT IS NU OOK MOGELIJK!
Komt u op kantoor betalen, dan kunt u gebruik maken van
onze betaalterminal. Minder cash geld op zak hebben, voor
uw en onze veiligheid.

Tips voor een
aangename
zomervakantie!







Houd uw tuin en uw omgeving netjes zodat
het aangenaam vertoeven is in uw wijk
Geniet van een gezellige BBQ of een
tuinfeestje … maar houd rekening met uw
buren, zeker wanneer het later wordt
Muziek beluister je niet samen met alle
buren … dus beperk het volume
Hopelijk kunnen de kinderen veel buiten
spelen in een warme zomer… zorg echter
dat er geen overlast wordt veroorzaakt

Uw thuis in Temse

WoonAnker
Mariadal 1
9140 Temse
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T: 03 771 10 33
F: 03 771 00 36
E: info@woonanker. be

Openingsuren:
Elke werkdag van 9u tot 12u
Avondzitting op maandag van 16u tot 17u

V.U. Etienne Audenaert - Mariadal 1 - 9140 Temse



