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Honderd jaar geleden is de eerste sociale huurwoning 
in Salland gebouwd. Al honderd jaar draait het bij 
SallandWonen en haar voorgangers om huurders. De 
bewoners van honderd jaar geleden kunnen hun verhaal 
niet vertellen. De mensen die nu in onze woningen 
wonen kunnen dat wel! In dit speciale nummer van ons 
bewonersblad leest u tien verhalen van huurders van alle 
leeftijden en uit alle delen van Salland.

Hoe wonen ze? Wat is hun favoriete plek in huis of in de 
buurt? Hoe leven ze samen met hun buren? En wat willen ze 
SallandWonen nog vertellen? 
Om stil te staan bij 100 jaar sociale verhuur in Salland stellen 
wij onze huurders centraal in dit blad. 

Namens alle medewerkers van SallandWonen wens ik u veel 
leesplezier. 

Marijke Kool
Directeur SallandWonen

Marijke Kool aan het woord

Honderd jaar verhuur, 
honderd jaar verhalen!

In dit bewonersblad besteden we aandacht aan 100 jaar sociale 
verhuur in Salland. Uw huidige woningcorporatie heeft een veel kortere 
geschiedenis. Je kunt dus stellen dat we een jonge organisatie zijn. 
We vonden dat het tijd was om dit jaar nog een jonger, hipper logo te 
presenteren. Wat is het dan mooi om het als examenopdracht neer te 
leggen bij het Cibap, de vakschool voor vormgeving. Student Owen 
Winkel pakte de draad op en kreeg van alle kanten de handen op elkaar 
voor zijn voorstel. Hierbij dus ons nieuwe logo!

De weg naar het nieuwe logo

Start sociale verhuur in Salland

Samenwerking stapt uit GOBA en 
fuseert met Beter Wonen. Nieuwe 

naam: BWS Raalte

Na het vertrek van Samenwerking 
fuseert GOBA met Heino-Wijhe en 
Woningstichting Olst tot Het Saalien, 
wonen en bouwen

1919 

2000 2000

2008
BWS Raalte en Het Saalien, wonen 

en bouwen smelten samen tot 
SallandWonen

GOBA doet de 
administratie voor de drie 
woningbouwverenigingen

Het nieuwe logo van 
SallandWonen

2019
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“Als je maar langzaam spreekt, dan is het geen probleem.” Het is aandoenlijk dat Abdul Bilawal (“zeg maar Bobby”) en 
Haram Naz nog een beetje onzeker zijn over hun kennis van de Nederlandse taal. Nergens voor nodig, want na zes jaar 
weten ze zich meer dan behoorlijk uit te drukken in hun nieuwe moedertaal. Bobby (42) heeft zelfs al een groothandel in 
kappersbenodigdheden opgebouwd, terwijl zijn echtgenote (35) binnenkort begint met een masteropleiding.

Pakistani in het hart, maar
Nederland zit in het bloed

Echtpaar Bilawal koos voor de vrijheid en een nieuw bestaan in Olst 

Vanwege de ruimte moeten we het verhaal achter hun 
vlucht uit Pakistan (2010) kort houden. “Mijn vrouw was daar 
gynaecoloog en ik was actief als huisarts en directeur van mijn 
eigen kinderziekenhuis. Mijn organisatie werkte veel samen met 
internationale hulporganisaties en de Verenigde Naties. Daarom 
dacht de Taliban dat ik een geheim agent was voor Amerika”, 
vertelt Bobby terwijl zijn vrouw een indrukwekkende etagère 
met eigengemaakte zoetigheden en snacks klaar zet.

Voor Pakistaanse begrippen hadden jullie een goed leven. Als je 
besluit te vluchten, moet de situatie uitzichtloos zijn geweest. 
“Dat klopt, we wilden niet langer leven met gevaar om ons heen, 
maar leven in vrijheid. Op dat moment kwam een aantal landen 
in beeld. Amerika, Finland, Canada en Nederland. We kozen voor 
Nederland omdat ze in dit land aardig zijn voor buitenlanders. 
Dat werd ook bevestigd toen we in het centrum van Olst 
kwamen wonen. We werden door de buren welkom geheten met 
een grote bos bloemen. En nog steeds kunnen we bij de winkel 
aan de overkant elke dag gratis een Stentor ophalen. Dat helpt 
goed om de taal te leren.”

Jullie zijn nog relatief jong, dus misschien is er nog een 
mogelijkheid om het oude beroep weer op te pakken?
“Voor mij niet”, stelt Bobby. “Het duurt alleen al 5 jaar om de 
taal echt goed te leren en dan heb ik nog eens vier jaar nodig 
om een universitaire studie af te ronden. Dat duurt te lang. Ik 
begin nu lager op de ladder, maar dat is niet erg. Overigens 
heeft de gemeente mij goed geholpen bij mijn start als eigen 
ondernemer.” “En ik ben druk bezig met mijn staatexamen”, vult 
Haram aan. “Dat heb ik nodig om verder te kunnen met een 
masteropleiding in public health. In de toekomst wil ik graag 
weer actief zijn als kinder- en jeugdarts.”

Hoe bevalt het in Olst?
“Het is een prachtig mooie omgeving. Als het even kan en het 
weer laat het toe, gaan we samen met onze zoon Muhammad 
(7) naar de IJssel. Het is heerlijk om daar te zitten en thee te 

drinken. Of je nu blij of verdrietig bent... Ik vind het heerlijk 
om daar en op allerlei andere plekken in de omgeving te 
fotograferen. Dat is een grote hobby van mij.”

En Haram? We weten inmiddels dat je lekker kunt koken. Zijn er 
nog andere bezigheden waaraan je hier veel plezier beleeft?
“Ik ben al weer zo’n drie jaar actief als vrijwilliger bij de 
vrouwenorganisatie in Olst. We komen elke woensdag bij 
elkaar in het Holstohus en organiseren allerlei activiteiten. Ik 
ga daar ook in gesprek met andere buitenlandse vrouwen. We 
praten over de verschillen in onze culturen en proeven van 
verschillende gerechten uit onze landen. Het is een hechte club 
en we helpen elkaar als iemand ziek is.”

Ook al een beetje kunnen wennen aan die rare Nederlandse 
cultuur?
“Ha ha, ja hoor! Het mooist vinden we Sinterklaas en de Pieten. 
Dat is echt heel leuk.”

Jullie wonen in een oud huis. Geeft dat problemen?
“De locatie en de ruimte zijn goed, maar er zijn kleine problemen 
zoals met de elektriciteit. En de douche en wc zijn heel klein. Wat 
we ook niet fi jn vinden, is dat in de wc geen gelegenheid is om 
de handen te wassen. We proberen elk jaar iets te veranderen, 
al zou het mooi zijn om ooit weer over een eigen huis te 
beschikken.”

Pakistani in het hart, maar
Nederland zit in het bloed

sinds 2013

Het mooiste vinden we Sinterklaas en 
de Pieten. Dat is echt heel leuk. 5
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sinds 1970

We stemden zelfs de vakanties op elkaar 
af zodat we over en weer de dieren 

konden verzorgen.6

De woning en de plek geven haar een goed gevoel en dat wordt 
gedeeld door buurvrouw Mieny Westendorp (72) die op verzoek 
graag aanschuift bij het gesprek. Ze zijn al bijna 50 jaar buren. “Ik 
woon er net een paar dagen langer”, vertelt Mieny met een lach. 
Als we opperen dat die mijlpaal reden is voor een feestje laten 
de buurtjes weten dat ze al een geweldig feest achter de rug 
hebben. “In 2018 bestond de Rabbershoek 50 jaar. Dat was echt 
een superfeest. We waren er tot in de late uurtjes.”

Jullie kunnen vast een goed beeld geven hoe de buurt zich in de 
loop der jaren heeft ontwikkeld
“De saamhorigheid is er nog steeds als het gaat om rouw en 
trouw, maar vroeger werd wel meer samen gedaan. Dan stond de 
hele buurt klaar als de straatversiering voor het Broeklander Feest 
moest worden gemaakt en opgehangen.”

Mooi om te horen dat de saamhorigheid er nog steeds wel is. Hoe 
is dat bij jullie onderling?
“Dat zit wel goed. Door de jaren heen hebben we echt lief en 
leed gedeeld. Onze echtgenoten zijn inmiddels al weer 20 en 15 
jaar geleden overleden. Ja, natuurlijk zijn we er blijven wonen. 
Weggaan zou een vlucht zijn.”

Dus jullie lopen de deur plat bij elkaar?
“Nou, het is echt niet zo dat we wekelijks bij elkaar zitten. Mieny 
is ook graag de hort op. We hebben ieder ons eigen leven en 

andere interesses en bezigheden. Het is vrijheid blijheid. Vroeger 
was het wel anders. Dan stemden we zelfs de vakanties op elkaar 
af zodat we over en weer de dieren konden verzorgen. Op een 
gegeven moment hebben we zelfs besloten om de stoeptegels 
van een brandgang tussen beide woningen te verwijderen en 
te vervangen door een schutting. Nee, daar hebben we nooit 
commentaar op gehad…”

Het is een mooie schutting met planken en een hekwerk. Dus 
zowel privacy als transparantie. Zijn jullie veel in de tuin?
“Het is echt onze favoriete plek. Vanwege de ruimte en het is hier 
heerlijk rustig zitten. We hebben beiden ook wel iets met bloemen 
en Annie vindt het fi jn om met tuinieren en bloemschikken bezig 
te zijn. Het enige nadeel is dat onze tuinen soms bezaaid liggen 
met witte korreltjes. A� omstig van de gevelisolatie die bij Annie 
is aangebracht. Dat is blijkbaar niet helemaal goed gegaan en 
daarover heeft ze ook al aan de bel getrokken.”

Broekland is een plaats waar de saamhorigheid groot is. Leveren 
jullie zelf een specifi eke bijdrage om dit te behouden?
Annie: “Ik ben vrijwilliger voor de Zonnebloem en de Terminale 
Thuiszorg. Dat heeft alles te maken met het feit dat ik nog lang in 
de zorg werkzaam ben geweest.”
Mieny: “Ik doe wel het een en ander aan losse activiteiten voor 
en in het dorp en heb ook al eens opgetreden in een plaatselijke 
revue. Ook ga ik als vrijwilliger enkele keren per week op bezoek 
bij een blinde man om met hem te wandelen.”

Natuurlijk hou je altijd wensen over voor deze huurwoningen…
Annie: “Een kritische blik op de gevelisolatie is meer dan welkom.”
Mieny: “Het zou heel fi jn zijn als de dakgoot van de serre kan 
worden schoongemaakt. Ik kan er zelf niet bij komen, omdat je 
daar speciaal materiaal voor nodig hebt.

En hoe zien jullie de woontoekomst?
“Om meerdere redenen is het mooi om zo lang mogelijk 
in Broekland te blijven. Is het niet hier, dan misschien in de 
seniorenappartementen van het Bouwhuisplein.”

Ze denkt nog wel eens terug aan dat ene moment. Samen met haar man en kinderen had Annie Hutten (74) de kans om 
een twee onder één kap woning te kopen, maar ze durfden de stap niet aan. De benodigde extra 2.000 gulden zou een te 
grote aanslag op de fi nanciële situatie zijn. Betekent dit dat ze nu niet fi jn woont in haar huurwoning aan de Rabbershoek in 
Broekland? Nee, integendeel! “Ik ben er juist veel te vinden.”

Een fi jne buurvrouw is
beter dan een verre vriendin

Annie en Mieny blijven het liefst zo lang mogelijk aan de Rabbershoek wonen
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Zelf staan ze er waarschijnlijk niet eens zo uitgebreid bij stil, 
maar als je de tijdlijn van het leven er bij pakt, maken ze samen 
een mooie ontwikkeling door. “Raalte-Noord was prima voor 
een jaar, maar we waren toen al meer in Wijhe te vinden dan 
in Raalte. Voor Wout was dat niet meer dan normaal, want 
zijn oorsprong ligt in Wijhe en zijn familie woont er nog. Kim 
daarentegen was a� omstig uit de grote stad (Zwolle), maar 
was al snel onder de indruk van het dorpse leven. “In Zwolle 
loopt iedereen met een strak gezicht langs elkaar. Hier is het 
ons kent ons en is het veel gezelliger. Wel moest ik wennen 
dat niet iedereen de bel bij de voordeur gebruikt. Zie je ineens 
een bekende bij de achterdeur staan. Je schrikt je soms rot, ha 
ha!”

Hielden jullie het woningaanbod continu goed in de gaten om 
zo snel mogelijk te kunnen reageren op de woning aan de 
Kolkweiden?
“De huidige buurvrouw tipte ons dat de woning vrij kwam. 
Ze is een collega van Kim bij de organisatie Ygdrasil waar 
ze werken met mensen met een beperking. Gelukkig bleek 
het voor ons mogelijk om de Merel in te ruilen voor de 
Kolkweiden.”

Wat trok jullie aan in de woning?
“Wat we in ieder geval belangrijk vinden, is de vrije uitkijk en 
dat we midden in Wijhe zijn gevestigd. Het lijkt misschien een 
relatief kleine woning, maar we werden positief verrast door 
de ruimte. Iedereen die voor het eerst op bezoek komt, deelt 
die mening.”

Als je het hebt over ruimte, dan springt de tuin achter het huis 
zeker ook in het oog
“Het is jammer dat we daar ’s avonds geen zon meer 
hebben, maar het is er wel heerlijk zitten. We hebben een 
vriendengroep waarbij we veelal spontaan bij elkaar op 
bezoek gaan. Dan gaat er een vuurkor� e aan en genieten we 
samen van een paar drankjes. Hartstikke gezellig!”

Met mooi weer zijn jullie dus veel buiten te vinden. En binnen?
“We mogen graag een fi lmpje kijken en ik vind het heerlijk om te 
koken. Dat is echt wel een hobby van me”, geeft Kim aan. “Soms 
probeer ik letterlijk hetzelfde te maken. Liggen de producten en 
de beschrijving al klaar, maar toch heeft het minder smaak”, stelt 
Wout lachend.

Het was eerst een beetje hokken, nu samenwonen, volgend jaar 
trouwen. De volgende stap is een koopwoning?
“Dat is wel een nadrukkelijke wens en we hopen het over 
maximaal twee jaar te realiseren. Het aanbod houden we in de 
gaten, dus als er een mooi huis voorbij komt, wie weet… Wel 
ligt onze voorkeur duidelijk in Wijhe. De wens om deze stap te 
maken, speelt natuurlijk wel mee als je voor de keuze staat om 
iets in en om het huis aan te pakken. We gaan in ieder geval 
niet heel veel doen om het nog meer ons eigen plekkie te laten 
worden. Zo worden we niet heel vrolijk van de badkamer, maar 
we laten alles lekker bij het oude.”

Tot slot, nog een gouden tip voor SallandWonen?
“In zijn algemeenheid kan het met de communicatie wel een 
stukkie beter. We hebben het idee dat het soms langs elkaar 
heen gaat. Dat je verwacht dat de schilder voor de verhuizing 
zijn werk heeft gedaan en dat hij dan op de dag van de 
verhuizing op de stoep staat…”

Hun eerste stapjes op het gebied van samenwonen, zetten ze aan de Merel in Raalte-Noord. Het samen onder één dak leven 
beviel zo goed dat het tijd was om uit te kijken naar een ‘echte’ huurwoning. Raalte-Noord was namelijk niet meer dan een 
veredelde studentenwoning. Aan de Kolkweiden kwam de liefde – voor zover mogelijk – nog verder tot bloei. Het is dan ook niet 
meer dan logisch dat Kim Lemstra (24) en Wout Jansen (26) in mei volgend jaar in het huwelijksbootje stappen.

Mooie stappen op de
tijdlijn van het leven

Hokken, samenwonen, trouwen; what’s next voor Kim Lemstra en Wout Jansen? 

sinds 2016

Zie je ineens een bekende bij de 
achterdeur staan. 

Je schrikt je soms rot. 9
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sinds 1968

Koopwoning? Dat is nooit 
in ons opgekomen. Dit voelt echt als 

onze eigen woning.10

Zo’n opmerking past natuurlijk helemaal in het straatje van 
de nuchtere Sallander en het vat precies samen hoe de 
wooncarrière tot stand is gekomen. Als het goed is, is het goed 
en hoef je nooit meer iets anders. “We zijn geen mensen van 
bijzondere luxe”, geeft de man des huizes aan.
In 1968 behoorden ze (het echtpaar met drie jongens en één 
meisje) tot de eerste bewoners. “Toen we hier kwamen, hadden 
we aan de overkant een prachtig vrij uitzicht. Een weiland en een 
boerderij. Dat was alles. Vanuit ons huis kon je zelfs de geboorte 
van een veulen meemaken. Het betere buitenleven!”

Het moet destijds een bijzonder gevoel hebben gegeven dat je 
als huurder een nieuwe woning mag betrekken
“We woonden eerst in een huurwoning aan de Tulpenstraat 
van toen nog Beter Wonen. De bedoeling was om in de 
hoofdenwoning aan de Tulpenstraat 1 te gaan wonen. Deze was 
speciaal gebouwd voor het hoofd van de Aloysiusschool. De 
vrouw van mijn overleden voorganger, de heer Hesselink, wilde 
er echter graag blijven wonen. Dat vonden we niet zo erg, want 
als hoofd is het niet altijd prettig om dichtbij school te wonen. 
Bovendien was de nieuwe huurwoning een stuk groter met vier 
slaapkamers en een ruime zolder. Dat was natuurlijk ideaal voor 
een gezin met vier kinderen. We zijn hier in de kerstvakantie 
van 1968 komen wonen en toen was het nog een aardige 
modderboel. Dat vergeet je natuurlijk nooit meer.”

Geen behoefte gehad om de stap te maken naar een 
koopwoning?
“Dat is nooit in ons opgekomen. Dit voelt echt als onze eigen 
woning.”

En meneer Eijpe, mist u de schoolkinderen niet?
“Nou, we zien genoeg kinderen voorbij komen. Elke dag gaan 
wel zo’n 300 kinderen naar en van de Korenbloemschool. 
Als het vakantie is, is het gewoon stil en dan mis je die 
levendigheid.”

In een periode van 51 jaar is natuurlijk veel veranderd in het 
straatbeeld. Zo is de boerderij aan de overkant verdwenen.
“Dat klopt, maar belangrijk is dat het een prettige buurt is 
gebleven om te wonen en te leven. We hebben een goed 
contact met de directe buren en kennen ook de meeste andere 
bewoners van de straat. Een minpuntje is het kruispunt Jan 
van Arkelstraat en Oude Molenweg. De chau� eurs van de 
bussen, auto’s en zelfs fi etsers houden zich soms weinig aan 
de geldende verkeersregels. Hoewel er tot op heden weinig tot 
geen ongelukken te melden zijn...”

U heeft beiden een respectabele leeftijd bereikt. Sommige 
leeftijdsgenoten hebben dan al besloten om kleiner te gaan 
wonen…
“Ik heb op een vergadering van de woningcorporatie al wel eens 
aangegeven dat we wel wilden verhuizen om ruimte te creëren 
voor een groter gezin. Het is een hele grote woning voor twee 
personen. En de tuin – we vinden het een heerlijke plek en 
doen er alles aan om het mooi te houden – vergt nogal wat 
onderhoud. We zijn niet altijd in staat om dat zelf op te pakken. 
Gelukkig krijgen we hulp en ook onze zonen steken de handen 
uit de mouwen.”
Kleiner wonen zou voor ons zeker een optie zijn, maar dan wel 
met een extra kamer waar we ons heerlijk kunnen wijden aan 
hobby’s zoals schrijven en in oude fotoboeken bladeren. Ook is 
de kamer eventueel te gebruiken door tijdelijk inwonende hulp.” 

We kunnen met een gerust hart stellen dat Piet en Riet Eijpe (beiden 83) tot de trouwe huurders mogen worden gerekend. 
Misschien zelfs wel tot de top 5. Tenslotte zijn er niet meer zoveel huurders te vinden die meer dan een halve eeuw (51 jaar) 
onderdak vinden in een huurwoning van SallandWonen. Zeker als het in al die jaren ook nog om dezelfde woning aan de Oude 
Molenweg in Raalte blijkt te gaan. “Ach, we zijn gewoon blijven zitten”, aldus de heer Eijpe.

“We zijn geen mensen 
van bijzondere luxe” 

Piet en Riet Eijpe zijn al meer dan 50 jaar trouwe huurders van SallandWonen
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Hoe zijn jullie op de Boskamp terecht gekomen?
“Het was direct al onze wens om op de Boskamp te wonen. 
Alfred komt er vandaan en Nellie uit Olst. We vinden het 
hier heel mooi. Onze contactpersoon gaf destijds echter 
aan dat het wel een aantal jaar kon duren voordat we een 
woning zouden kunnen betrekken. Toch is het snel gelukt en 
dat is vooral te danken aan de bemiddeling van Harleman 
Schildersbedrijf, de werkgever van Alfred.”

Welk cijfer geeft u de woning?
“We vonden het direct een mooi huisje. Niet groot, maar we 
zijn niet veeleisend en we hebben er zelf veel aan gedaan 
om het geriefl ijk te maken. Toch was de grote renovatie 
van afgelopen december meer dan welkom. Dat was vooral 
in het belang van Nellie die te kampen heeft met een 
beperking. Er is één slaapkamer opgeo� erd om een grote 
badkamer met toilet te creëren zodat Nellie rechtstreeks 
vanuit de slaapkamer naar de douche kan. Verder is de 
muurisolatie aangepakt en zijn er zonnepanelen gekomen. 
We beschikken nu over energielabel A. De renovatie heeft 
drie maanden in beslag genomen en we waren blij dat het 
achter de rug was, maar het was zeker de moeite waard. 
We zijn van een dikke 6 naar een mooie 9 gegaan. De huur 
is wel gestegen, maar we wonen nog steeds hartstikke 
goedkoop.”

Wat is het favoriete plekje in c.q. bij de woning?
“Achter het huis op het terras is het heerlijk zitten. Lekker 
buiten met uitzicht op de tuin die we echt netjes proberen te 
houden. Het geeft ons een gevoel van vrijheid.”

Hoe is het gesteld met de woonomgeving?
“Boskamp is een gemoedelijk plaatsje en het bevalt ons 
hier prima. Vanuit hier kun je lekker toeren en een terrasje 
pakken. Een ander gaat op vakantie en wij trekken er af 
en toe op uit in eigen omgeving. We zijn met kleine dingen 
gelukkig. Qua omgeving vinden we wel dat het hier helaas 

verpaupert. Troep in de tuin, zowel voor als achter en zowel 
bij huurders als eigenaren. Daar ligt misschien nog wel een 
schone taak voor de gemeente Olst-Wijhe in samenwerking 
met SallandWonen. Ook merk je wel dat dat de mensen 
tegenwoordig meer op zichzelf zijn en elkaar niet meer 
groeten.” 

Nog wensen voor de woning?
“Nogmaals, we zijn blij met de renovatie. De woning voelt 
als nieuw. Het enige dat niet in dat beeld past, is de keuken. 
Die is niet meer van deze tijd. Het aanrecht is 18 à 19 jaar oud 
en het gasstel staat aan de ene kant van de keuken en het 
aanrecht aan de andere kant. Dat is wel jammer.”

Wat zijn de woonplannen voor de toekomst?
“We blijven hier net zo lang wonen totdat het niet meer gaat.”

Sinds het moment dat Nellie (68) en Alfred (72) Rothengatter gingen samenwonen op de Boskamp, is de verhuiswagen 
nooit meer voor hun woning aan de Hyacintstraat verschenen. Wel hebben ze in de ruim 41 jaar dat ze er wonen diverse 
namen van verhuurorganisaties voorbij zien komen. “Toen we hier gingen wonen, was het zelfs nog een gemeentelijke 
huurwoning”, geven ze aan.

“We blijven hier net zo lang 
totdat het niet meer gaat”

Nellie en Alfred Rothengatter: bescheiden en tevreden huurders op de Boskamp

“We blijven hier net zo lang 
totdat het niet meer gaat”

sinds 1978

Ook merk je wel dat dat de mensen 
tegenwoordig meer op zichzelf zijn en 

elkaar niet meer groeten. 13
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sinds 1987

Het is dan wel weer goed dat ik wat 
kleiner woon. Des te meer ruimte, des te 

meer spullen ik in huis haal.14

De verhuizing betekende al een hele stap, want beiden waren 
gewend aan het wonen in het buitengebied. Maar met het 
oog op de leeftijd en gezondheid van moeder, die astma- en 
bronchitispatiënt was, leek een plek in het centrum van Heino 
het scenario voor de toekomst. “Als mijn moeder goed was 
gesetteld, zou ik iets voor mezelf zoeken. Dat was het plan…”

En dan woon je als dertigjarige ineens alleen in een 
seniorenwoning. Dat moet een gek gevoel zijn geweest
“Via de notaris kreeg ik te horen dat ik kon blijven wonen. Het 
was natuurlijk wel een mooi plekje en alles was klaar om er in te 
trekken. Overigens werd dat niet door iedereen op prijs gesteld. 
Je wilt niet weten hoeveel reacties ik heb gehad. Dat ik niet in 
een seniorenwoning hoorde.”

Het is wel een relatief kleine woning voor een jonge vrouw
“Ta, ik had toen een fulltime baan. Ik ging er gewoon voor. Ik 
heb wel eens gezegd: laat dit maar mijn huisje worden. Achteraf 
is dat wel een goede zet geweest. Ik heb ook geen behoefte 
aan een groot huis. Vind dit helemaal prima. Zeker nu ik ook 
astmapatiënt ben.”

Als we om ons heen kijken, heb je wel je best gedaan om 
het een eigen sfeertje mee te geven. Ook al is het een kleine 
woning, je hebt er wel echt iets van gemaakt!

“Ja, dat is ook wel een hobby geworden. Ik mag graag op 
markten en braderieën zoeken naar tweedehands spullen 
om ze thuis op te pimpen. Dan heb je wel echt iets eigens. 
En als je op deze manier te werk gaat, kun je ook vaker iets 
veranderen in de inrichting. Het is dan wel weer goed dat ik 
wat kleiner woon. Des te meer ruimte, des te meer spullen ik in 
huis haal, ha ha.”

De woonkamer lijkt eigenlijk nog helemaal niet zo klein…
“Dat beeld ontstaat waarschijnlijk omdat ik de deur naar de 
keuken er uit heb gehaald. Daardoor is het open en ruimtelijker 
geworden.”

Jouw woning maakt onderdeel uit van een 
appartementencomplex. Betekent dat automatisch dat je ook 
meer contact hebt met overige bewoners?
“Je kunt zonder meer stellen dat ik een geweldige buurvrouw 
heb. Ze is 88 jaar en doet nog alles zelf. We lopen de deur 
niet plat bij elkaar, maar over en weer steken we elkaar wel de 
helpende hand toe. Zoals met het eten. De ene keer kook ik 
iets meer en de andere keer staat bij mij een kop soep voor 
deur als ik thuis kom. Ook gaan we wel eens uit eten, naar het 
bloemencentrum of even winkelen. Prachtig toch?”

Is de woonkamer de plek waar je het meest te vinden bent? 
Voor andere hobby’s dan het (her)inrichten?
“Nou, met mooi weer ben ik graag achter of voor het huis te 
vinden. Je staat versteld hoeveel ruimte er achter is. De hond 
kan daar ook heerlijk naar buiten. En anders weet ik me binnen 
inderdaad prima te vermaken met handwerken of lezen. Dat 
is eigenlijk wel grappig, vroeger kon ik heel slecht een boek 
lezen en nu ben ik er aan verslingerd. Als ik begin in een goed 
boek, vind ik het heel moeilijk om het weg te leggen.”

De slotconclusie is dus dat je hier niet meer weg hoeft?
“Het is dichtbij het centrum en de woning is op de begane 
grond. Eigenlijk is het dus het mooiste plekje van Heino.”

Als een nieuwe huurder zijn of haar intrek neemt in één van onze woningen, is dit in 99% van de gevallen een vreugdevolle 
ervaring. Dat leek het in 1987 ook te worden voor José Schokker (62) en haar moeder. Maar dat goede gevoel duurde slechts 
drie dagen. “Toen is mijn moeder plotseling komen te overlijden. Hartstilstand!”, vertelt ze over de hele slechte start van haar 
wooncarrière aan de Brinkweg in Heino. 

Horrorscenario levert een 
droomplek voor het leven op

José Schokker wil midden in Heino midden in het leven staan
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“Het is iets dat ik heb meegenomen vanuit mijn jeugd”, vertelt hij 
over zijn indrukwekkende verzameling als we een kijkje nemen bij 
de action fi gures. Keurig op genre gerangschikt. Star Wars bij Star 
Wars, Spiderman bij Spiderman, enz. Even daarvoor heeft Steve 
ons toevertrouwd dat hij ooit de diagnose ADHD en autisme heeft 
gekregen. Hoe dan ook, het is mooi en overzichtelijk gepresenteerd. 
“Je begint iets te kopen en dan mis je meteen ook iets. Met action 
fi gures heb je eigenlijk altijd goede en slechte personen. Zo heb je 
bijvoorbeeld Batman en The Joker.”

Er zijn ongetwijfeld mensen die zeggen dat je met 28 te oud bent 
voor zo’n verzameling, maar die laten we mooi kletsen. Toch?
“Je groeit er als het ware mee op en dan wil je er ook geen afscheid 
van nemen. In mijn geval is het allemaal begonnen met de focus op 
Spiderman. Eerst de strips, dan de fi guurtjes en dan ga je vanzelf 
over op de fi lms. Ik heb er best wel wat geld tegenaan gegooid 
om deze collectie bij elkaar te krijgen, maar ik zie het ook als een 
terugblik op mijn jeugd. Als ik er naar kijk, tovert het altijd een 
glimlach op mijn gezicht. En daar gaat het uiteindelijk toch om. Het 
leven is als een canvasdoek en jij bent het penseel. Met andere 
woorden: je moet er zelf iets van maken!”

En jouw vrienden, hoe reageren zij?
“Ze zijn het wel met elkaar eens dat het een grote collectie is. De 
een vindt het hartstikke vet en een ander heeft er niet zoveel mee.”

Waar ben je het meest trots op?
“Dat kan ik niet zeggen. Ik ben eigenlijk trots op de hele 
verzameling. Waarschijnlijk is het net met kinderen. Dan kun je toch 
ook niet aangeven op wie je het meest trots bent.”

Waar vind je de nieuwe items om de collectie aan te vullen en/of te 
verbeteren?
“Ach, er zijn mogelijkheden genoeg. Diverse websites en natuurlijk 
Marktplaats, maar er zijn in de regio (Deventer en Zwolle) ook een 
aantal speciale winkels te vinden waar de echte lie� ebbers naar toe 
gaan. Ik heb nu vrijwel alles en dat betekent dat ik behoorlijk kritisch 

ben op wat er eventueel bij kan komen. Ik ga alleen op zoek naar 
de zogenaamde pareltjes. Tweedehands? Nou, dat vind ik wel een 
risico, want de kans is aanwezig dat het afwijkt van het origineel.”

Wel mooi dat je de ruimte hebt om het goed kwijt te kunnen. Hoe 
ben je hier terecht gekomen?
“In eerste instantie was me een appartement toegewezen. Drie 
hoog. Dat zou wel te klein zijn geweest. Voor deze woning kreeg ik 
een tip van een maat van me die hier eerder woonachtig was. Wat 
me aanspreekt, is het uitzicht op het water en dat je amper last hebt 
van auto’s. Het is rustgevend en je zit hier echt hartstikke vrij. Na een 
aantal eerdere pogingen om te huren, had ik sowieso mijn oog laten 
vallen op Raalte-Noord, omdat hier ook een aantal vrienden wonen.”

De hobby’s zorgen er voor dat je wel optimaal kunt genieten van 
jouw eerste woning
“Ik ben inderdaad regelmatig thuis te vinden, maar er zijn toch 
ook wel veel momenten dat ik onderweg ben. Met vrienden een 
concertje meepakken of voor mijn werk als freelance fotograaf.”

Kun je stellen dat de verzameling action fi gures jouw leven bepaalt?
“Vroeger misschien wel, maar tegenwoordig niet meer. Als ik voor 
de keuze zou staan: een vrouw of deze collectie, dan wordt het toch 
echt wel een vrouw!”

Het maakt eigenlijk niet uit of het huur of koop is. Het gevoel van je eerste eigen woning is onbeschrijfelijk. Voor Steve Vrakking 
(28) betekent dit dat hij zich in het huurhuis aan de Tureluur in Raalte helemaal kan overgeven aan de creatieve kant van zijn 
persoonlijkheid. In zijn geval: gamen, fotografi e en de daarbij behorende nabewerking in Photoshop, tekenen, muziek op zijn 
elektrische gitaar en natuurlijk zijn collectie action fi gures.

“Het leven is als een canvasdoek 
en jij bent het penseel”

Creatieveling Steve Vrakking is in zijn nopjes met eerste ‘eigen’ woning

sinds 2016

Als ik voor de keuze zou staan: een vrouw 
of deze collectie, dan wordt het toch echt 

wel een vrouw! 17
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sinds 1970

Een jaar of drie à vier geleden heb ik 
verwarming gekregen, maar dat vind 
ik eigenlijk wel jammer. Een kachel is 

zo lekker knus.
18

Ze kwam op 19-jarige leeftijd vanuit Heerde naar Wijhe. Of zoals 
ze het zelf omschrijft “van de oaverkante.” In eerste instantie aan 
de Veerstraat, maar na zes jaar boden haar schoonouders aan 
te ruilen met hun huurwoning aan de Schimmelpennincklaan. 
Ze ging er niet meer weg. Inmiddels heeft Hennie hier 59 
huurjaren op haar naam staan en dat kun je met een gerust hart 
omschrijven als een indrukwekkende huurcarrière!

Het moet wel heel goed bevallen als je zo lang ergens woont
“We hebben het hier altijd goed gehad. Toen de kinderen jong 
waren, liepen ze achter het huis vanuit de tuin zo het weiland in. 
In de zomer gingen we daar picknicken en in de herfst zochten 
we naar beukennootjes. En op de sloten konden ze mooi leren 
schaatsen. Dat beeld is natuurlijk behoorlijk veranderd, maar het 
is hier nog steeds fi jn en rustig wonen. Wel is het jammer dat je 
tegenwoordig minder contact hebt met de andere bewoners van 
de Schimmelpennincklaan.”

Het is wel een mooi nostalgisch straatje dat een goed beeld 
geeft van een bepaalde periode. Maar een oudere woning kan 
natuurlijk wel eerder gebreken vertonen…

“Het is een oud huisje en er gaat natuurlijk wel eens iets kapot. 
Maar, als ik bel met SallandWonen staan de werklui wel direct 
op de stoep. Een oud huis heeft ook wel iets gezelligs. Zo heb 
ik een jaar of drie à vier geleden verwarming gekregen, maar 
dat vind ik eigenlijk wel jammer. Een kachel is zo lekker knus.”

Als ik om mee heen kijk, zie ik een kamer vol met poppen. Dat 
is een mini-museum waar vast wel een verhaal over te vertellen 
is. 
“Nadat ik in 1989 al veel last kreeg van astma ben ik in 1991 
echt vreselijk ziek geworden. Sindsdien ben ik lichamelijk een 
wrak, mede omdat later ook nog artrose is geconstateerd. In die 
periode zag ik een advertentie waarin poppen te koop werden 
aangeboden. Het bleek te gaan om een atelier in Duitsland. 
Ik heb een boek besteld en zo is de collectie begonnen. Dit is 
verder aangevuld met poppen van braderieën zoals in Raalte en 
beurzen zoals in de IJsselhallen in Zwolle.”

Waarom poppen en niet iets anders?
“Vroeger wilde ik heel graag poppen hebben, maar dat was niet 
mogelijk in ons gezin met tien kinderen.”

Het is een beetje uit de hand gelopen?
“Op een gegeven moment ontstaat wel het gevoel dat je een 
bepaald exemplaar persé wilt hebben. Ach, de een gaat op reis 
en ik doe dit. Iedereen heeft wel iets dat je plaagt… Overigens 
heb ik er verder geen werk mee. Het enige dat ik af en toe moet 
doen, is de kleertjes door de wasmachine halen en je moet de 
ruimte natuurlijk schoonhouden.”

Een lichamelijk wrak, dat klinkt heftig. Wat doet dat met de 
geestelijke gesteldheid?
“Geestelijk is het wel goed. Een kwestie van doorzettings-
vermogen. Niet bij de pakken doorzitten, maar gewoon 
doorgaan. Ik ga elke dag fi etsen. Elektrische fi ets? Nee, die 
komt er bij mij niet in. Ik wil het zelf doen. Als je moet vechten in 
je leven, leef je langer. Ben ook helemaal niet geïnteresseerd in 
luxe. Dat is niet de manier waarop ik ben grootgebracht.”

Oud worden is mooi, maar oud zijn, heeft ook zijn mindere kanten. Als iemand er over mee kan praten, is het Hennie Kok-
Bredewolt (84). Sinds 1991 heeft ze een broze gezondheid, haar man is drie jaar geleden overleden en met sommige van haar 
zes kinderen is sprake van een moeizame relatie. Toch is ze bijzonder strijdbaar. Haar geheim? “Je moet hard zijn voor jezelf.”

Een bewogen leven tussen 
de poppen in Wijhe

Hennie Kok-Bredewolt kwam van de ‘oaverkante’ en is niet meer weggegaan
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We zijn in gesprek met moeder Ismahaan Ismail (54) en dochter 
Najma Hassan (30). Najma woont inmiddels in Zwolle en is vanwege 
de taalbarrière ‘ingevlogen’ om het verhaal te doen. “Ik ben 
vanaf het begin een beetje haar persoonlijk assistent geworden”, 
zegt ze lachend. Ideaal voor iedereen die met haar moeder wil 
communiceren, want haar Nederlands is zo goed als vlekkeloos. En 
mocht het nodig zijn, de Engelse taal heeft voor Najma ook niet veel 
verrassingen meer.

Op basis van het nieuws dat we hier meekrijgen, nemen we aan dat 
jullie ooit zijn gevlucht?
“Dat klopt inderdaad. In 2000. Er was sprake van veel geweld en 
mijn moeder wilde een beter leven voor ons, dus ze is met vier jonge 
kinderen (3 meisjes en een jongen) en haar verstandelijk beperkte 
broer op de vlucht geslagen. De eerste bestemming? Kenia. Daar 
konden we niet blijven, maar we hebben wel mensen leren kennen 
die ons naar Europa konden krijgen.”

Dat was het begin. We kennen ook de huidige situatie. En over alles 
wat er tussenin zit, kun je waarschijnlijk een boek schrijven?
“Ha, ha. De korte versie is dat we in Nederland achtereenvolgens in 
Wassenaar, Azelo en Zeewolde in opvanglocaties hebben gewoond. 
Overigens waren we niet gelijk zeker van een verblijfsvergunning. 
Dat bleek wel in 2003 toen er negatief werd beslist. Na 3 jaar werden 
we gedwongen terug te keren naar Somalië.”

Een heftig verhaal, maar het kreeg waarschijnlijk toch een geheel 
andere wending?
“Na die mededeling besloten we naar Zweden te vluchten en 
daar asiel aan te vragen. Zweden stelde echter vast dat Nederland 
ons onterecht had uitgewezen. We konden dus terugkeren. Na 
een half jaar in een opvangcentrum te hebben gezeten, zijn we 
hier in Boskamp komen wonen en in 2005 kregen we onze 
verblijfsvergunning.”

Dat moet een verademing zijn geweest. 
“Na vijf jaar hadden we eindelijk een stabiele thuissituatie. Tot die tijd 
leefden we telkens vanuit de ko� er. Dit is een fi jne woning en het is 

hier lekker rustig. Als we van vakantie terug komen, zijn we allemaal 
blij dat we weer thuis zijn.”

Inmiddels zijn jullie sinds 2014 ook in het bezit van een Nederlands 
paspoort. Dat geeft natuurlijk ook rust. Is jouw moeder ook in staat 
om voor haarzelf weer een leven op te bouwen?
“Ze heeft in de loop der jaren veel stress gehad, maar is langzaam 
weer in staat om de draad op te pakken. Ze heeft niveau 2 van het 
inburgeringsexamen gehaald en is in Boskamp inmiddels actief als 
vrijwilliger bij woonzorglocatie St. Willibrord. Daar ze is heel blij mee. 
Ze helpt onder andere mee met uitdelen van ko�  e in het restaurant 
en met allerlei activiteiten.”

Wat staat er op het programma als jullie samen zijn?
“We mogen graag een spelletje doen. En televisie kijken. We kijken 
van alles. Moeder mag graag naar Somalische programma’s kijken 
en wij een fi lm op Netfl ix of muziek via YouTube. En natuurlijk eten we 
samen, want mijn moeder kan heerlijk koken. Niet alleen Somalisch 
hoor. Ook wel aardappelen, groente en vlees en gerechten uit de 
Italiaanse keuken. Daar bo� en we mee.”

Zijn er nog wensen in de wooncarrière?
“Het is een fi jne, maar wel verouderde woning. Het liefst gaan mijn 
moeder en haar broer naar een andere woning om een nieuwe start 
te maken. Bij voorkeur in Olst of Deventer. Al is het wel opvallend hoe 
anders de sfeer in de stad is. Hier groet iedereen elkaar. Ben je in 
Deventer, dan stopt men met hoi zeggen.”

Wat maakt het nu zo fi jn om in het oosten van Nederland te wonen? Vraag het een willekeurige Sallander en je krijgt 9 van de 10 
keer het antwoord dat je hier de achterdeur nog open kunt laten. Bij wijze van spreken natuurlijk! Hoe mooi is het om het dan uit 
de mond te horen van een Somalisch gezin. Het lijkt het perfecte bewijs dat de gezinsleden goed zijn ingeburgerd.

Een fi jne huurwoning in Boskamp 
in plaats van leven vanuit de koff er 

Familie Ismail-Hassan bouwt aan veilige en betere toekomst

sinds 2005

Na vijf jaar hadden we eindelijk een 
stabiele thuissituatie. Tot die tijd leefden 

we telkens vanuit de ko	 er. 21
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sinds 2016

Als op een feestje Sallands wordt 
gesproken, is het moeilijk om 

de gesprekken te volgen.22

Als we vragen om iets te vertellen over de woongeschiedenis 
wordt duidelijk dat de verhuiswagen regelmatig voor de deur is 
geparkeerd. De van oorsprong uit het westen a� omstige Ronald 
(Amsterdam) en Cora (Den Haag) woonden lang met plezier in 
Amsterdam. “Maar de sfeer in de stad veranderde niet bepaald 
ten goede. Om het zachtjes uit te drukken.” Van Amsterdam ging 
het naar Weesp en Hilversum om uiteindelijk een woonboerderij 
in Duitsland te kopen. Heimwee bracht het stel na twee jaar naar 
Amersfoort, maar al snel lonkte het oosten van het land. 

En ineens woon je dan in Mariënheem…
“Toen we Duitsland verlieten, hebben we ons bij meerdere 
woningcorporaties ingeschreven. En ineens werden we gebeld 
door SallandWonen. We moesten eerst nog kijken waar Raalte 
lag en we kregen drie dagen de tijd om te beslissen. Die hadden 
we niet nodig.”

Liefde op het eerste gezicht?
“Inderdaad, we waren op slag verliefd. Het was doodstil op 
straat. Wat een verademing is dat! Je krijgt het gevoel dat je van 
de hel in de hemel bent beland!”

Na 3,5 jaar nog steeds verliefd op Mariënheem?
“Nou…. Op zich is het hier heerlijk wonen. Je loopt een paar 
honderd meter en je staat midden in de natuur, maar bererustig 
is het zeker niet. Het lijkt soms wel de afrit van de A1, zoveel 
verkeer als hier door het dorp dendert. En we wonen net ter 

hoogte van een drempel, dus dat geeft extra overlast. Met de 
wetenschap van nu waren we hier niet komen wonen, maar 
we zijn klaar met verhuizen. Aan de andere kant zijn we ook 
blij met de gemoedelijkheid en dat je hier bij wijze van spreken 
de achterdeur nog open kunt laten. Wat ons nog het meest 
verbaasde, is dat de huisarts na een ziekenhuisopname direct op 
de stoep stond om te vragen hoe het is gegaan.”

Ook een beetje geïntegreerd in de lokale samenleving?
“We doen ons best en voelen ons ook wel geaccepteerd, maar 
de streektaal blijft erg lastig. Als op een feestje Sallands wordt 
gesproken, is het moeilijk om de gesprekken te volgen en 
hangen we er een beetje bij. Cora heeft nog een tijdje bij de 
schilderclub gezet, maar daar was het hetzelfde verhaal. Ze zat 
er voor spek en bonen bij, dus daar is ze maar mee gestopt.”

Welke ruimtes in de woning springen er echt uit voor jullie?
“De tuin vinden we heel prettig, maar bij slecht weer weten 
we ons binnen ook prima te vermaken. Ronald is druk met zijn 
(gitaar)muziek  - hij speelt met veel plezier in de countryband 
‘Lost Case’- en Cora mag heel graag schilderen. Ook zijn we 
heel blij met onze slaapkamer. Die is lekker ruim.”

Natuurlijk zijn er altijd nog wensen…
“Oh, zeker, heb je even? De grootste wens is een dakkapel of 
nieuw dakraam dat kan kantelen. Dan is het mogelijk om daar 
het beddengoed uit te hangen. Een nieuw keukenblok zou ook 
mooi zijn, want de plastic bekleding is helemaal verteerd en 
plakt heel erg.”

Maar voorlopig geen verhuisplannen dus?
“Alleen als we de loterij winnen, gaan we hier weg. Dan maken 
we nog een keer de sprong naar een vrijstaande woning…”

Tot slot, hebben jullie nog verbeterpunten voor SallandWonen?
“De grote rode draad is wel dat ze echt moeten leren om beter 
te communiceren. Zoek het persoonlijk contact, maak afspraken 
en vooral: kom de afspraken na!”

Soms word je keihard geconfronteerd met een eigen vooroordeel. Als je bij Cora (67) en Ronald (71) van Rookhuizen voor de 
deur staat, denk je in eerste instantie dat ze niet zo ruim wonen. Totdat je een rondleiding krijgt en je wordt verrast door de 
ruimte. De tour eindigt in de diepe tuin. “Dat is ons stukje paradijs”, vertelt het echtpaar.

“Alleen als we de loterij
winnen, gaan we hier weg”

Na vele verhuizingen overheerst de berusting bij Cora en Ronald van Rookhuizen
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Domineeskamp 1, 8102 CC Raalte

Telefoon

0572 348 348

E-mail

info@sallandwonen.nl

Website

www.sallandwonen.nl

Openingstijden

Maandag t/m donderdag | 8.00 – 16.30 uur

Vrijdag | 8.00 - 12.00 uur

Kantoor openingstijden

Maandag t/m donderdag | 8.00 - 16.30 uur 

(Na 12.00 uur kunnen we u beter helpen als u 

een afspraak heeft gemaakt. 

Maar loop gerust binnen.)

Vrijdag | 8.00 - 12.00 uur 

Voor onderstaande reparatieverzoeken kunt u 

rechtstreeks bellen met:

Storing cv-ketel

Installatie Techniek Raalte (ITR)

0572 353 225

Verstopping riool en afvoeren

Ontstoppingsbedrijf Van Riel

0570 531 407

Glasschade

(alleen voor deelnemers glasverzekering)

De glaslijn

0800 020 50 50

Storing watermeter of hoofdkraan

Vitens

0800 0359

Voor overige spoedreparaties buiten 

kantoortijden kunt u altijd 0572 – 348 348 bellen. 

U wordt dan doorverbonden met de Meldkamer. 

Zij helpen u verder.

Oktober 2019.


