Driss en Soraya Mengari

Frisse start

‘Wij komen terug!’

De voormalige witte woningen uit 1945 aan de Van
Hugenpothstraat en Hendrika van Haeftenstraat
zijn in 2018 gesloopt. Voor de bewoners regelde
St. Joseph een nieuwe huurwoning. Ook kregen ze
een verhuiskostenvergoeding. En wie wilde, mocht
terugkeren als de nieuwe huizen er stonden. Enkele
families maakten daar gebruik van. Zij pakken binnenkort de verhuisdozen voor een frisse start in een
nieuwe woning… in hun vertrouwde straat.

“Kijk Soraya,
dan zetten we daar de
bank neer”, wijst Driss Mengari.
Samen met zijn echtgenote nam hij half
februari een kijkje in zijn huis-in-aanbouw aan
de Van Hugenpothstraat.
Eerder woonde hij ook al op deze plek, in een
bovenwoning. Als de nieuwe huizen klaar
zijn, komt hij hier weer te wonen, net
zoals drie andere
families.

Driss en Soraya kozen in het nieuwbouwplan voor een
hoekwoning. “Nummer 49, die is van ons”, zegt Driss
trots. “Prachtig, waar vind je tegenwoordig nog een
nieuwbouwwoning?” Soraya weet nog hoe klein hun
‘witte’ appartement was. “En moet je nu zien: volop
ruimte beneden, drie slaapkamers boven én een zolder.
Ideaal, met onze twee kleine zoontjes.”

‘Echt vet’
Enkele deuren verderop zijn Richie en Berdine van de
Laak eveneens onder de indruk. Ook zij woonden tot
voor kort in een ‘witte’ bovenwoning. “Echt vet”,
reageert Berdine, terwijl ze van kamer naar kamer loopt,
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Richie en Berdine van de Laak

de vloeren nog vol gruis. “En dan de tuin die we straks
hebben… Ook daar ben ik erg blij mee, zeker met ons
kindje op komst.” De baby wordt begin juli verwacht.
“Hopelijk zijn we dan helemaal ingehuisd.”

witte accenten krijgen, als herinnering aan wat hier stond.
Dat was een idee dat we op een bewonersavond
bedachten.”

Eigen stroom opwekken

Helemaal aan de andere kant van de woningenrij staat
Stacy van de Laak, Richies’ zusje. Met een grote glimlach bewondert ze haar hoekhuis. “Ik mag nu niet naar binnen, de
vloeren zijn nog niet droog. Maar dit wordt ‘m.” Ze krijgt er
ook een stenen schuurtje bij, als enige van al haar toekomstige buren. “Met het huis ben ik al enorm blij. Maar dat
schuurtje maakt het echt helemaal af”, glundert ze.

De nieuwe huizen hebben geen gasaansluiting, ze zijn
volledig elektrisch. Een pluspunt, vinden Richie en Berdine. “Goed voor het milieu en voor onze portemonnee:
met de zonnepanelen op het dak wekken we straks
onze eigen stroom op.”
Of ze met weemoed aan de witte woningen terugdenken?
“Nee hoor. Maar het is leuk dat enkele nieuwe gevels

Stenen schuurtje

Stacy van de Laak
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