
Na een ongeluk met zijn ogen en een 
scheiding verliet Rafik huis en haard. 
Zijn vrouw mocht van hem in hun huis blijven. 
Hij woonde zes maanden op straat en sliep 
in de opvang. ‘Eens maar nooit weer!’
Nu bouwt hij zijn leven in Woerden op en 
werkt hij in de keuken van een restaurant. 
‘Ik heb goede collega’s en de beste baas. 
Ik kan weer dromen, dromen is goed’. Na de 
prachtige mini-docu van bewoner Bilal, heeft 
filmmaker Wieke Kapteijns nu bewoner Rafik 
gevolgd. Dat levert ontroerende en prachtige 
beelden op. Klik hier om de video te kijken.

In deze editie: Bewoner Rafik prachtig in beeld  

& resultaten na 1,5 jaar Eerst een Thuis.
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Rafik: niemand klopt hier  
op de deur “je moet weg”
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Bewoners geven hun leven 
nu een 7,8!
Inmiddels zijn we anderhalf jaar onderweg 
met het Living lab Eerst een Thuis. Al 135
woningen zijn gerealiseerd en voor het 
komende jaar zitten er nog 104 woningen 
in de pijplijn. Mooier nog is dat de eerste 
bewoners, die dus al een poosje een thuis 
hebben, hun leven nu een 7,8 geven: een 
punt hoger dan bij het eerste interview met 
hen in mei 2021. Lees de flyer voor meer 
resultaten en een overzichtskaart van alle 
woningen in onze regio.

Rafik aan het werk bij restaurant de Burgemeester in Linschoten.

https://youtu.be/VGOT0JeqY6Y
https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/96/01/9601625d-871f-415a-a03d-b343e8c18859/eerst_een_thuis_15_jaar_flyer_-_feb_2022.pdf
https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/96/01/9601625d-871f-415a-a03d-b343e8c18859/eerst_een_thuis_15_jaar_flyer_-_feb_2022.pdf
https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/96/01/9601625d-871f-415a-a03d-b343e8c18859/eerst_een_thuis_15_jaar_flyer_-_feb_2022.pdf


Als eerste op de hoogte van de mooie verhalen van de Living Lab- bewoners of de opbrengst van het onderzoek door UvA en HU? Wordt lid van onze LinkedIn
pagina!

Heb je vragen over het project of ideeën voor 
een project neem gerust contact op met een 
van de projectleiders:

Nadine Langerak
06-42525291
nadine.langerak@utrecht.nl

Koen van Bremen
06-34177688
koen.van.bremen@utrecht.nl

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? 
Stuur een mailtje naar 
Nadine of Koen.

Wethouders op bezoek in 
Meerkerk en Leidsche Rijn
Zestien wethouders Wonen en/of Zorg uit 
onze regio brachten een bezoek aan de  
boerderij in Meerkerk van bijBram en LIVIN  
in Leidsche Rijn van Mitros en De Tussen-
voorziening. In de boerderij wonen 5 
jongeren die voorheen dak- of thuisloos 
waren. In het gemengd wonen complex LIVIN 
zijn 36 woningen voor mensen die dakloos 
waren. Tijdens en na het bezoek deelden 
de Universiteit van Amsterdam en de Ho-
geschool Utrecht hun onderzoeksresultaten 
tot dusver over het duurzaam herstel van de 
bewoners en de succesfactoren in 
huisvesting, begeleiding en landen in de wijk. 
Dat leidde tot interessante gesprekken over 
onder meer de Eerst een Thuis aanpak,  
community opbouw en participatie met de 
buurt. De flyer met tussentijdse resultaten op 
het thema huisvesting in de vorige  
nieuwsbrief gemist? Klik dan hier.

Medewerkers van De Tussenvoorziening  en Mitros  
vertellen over Livin.

Wil je ook meer weten over de 
wooninitiatieven, neem dan gerust 

contact met ons op.

We ontvangen ook graag 
inspirerende verhalen, tussentijdse 

resultaten of mooie beelden, dus mail 
ons met ideeën hierover!

https://www.linkedin.com/company/eerst-een-thuis
https://www.linkedin.com/company/eerst-een-thuis
https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/9d/e5/9de5923c-85c3-4411-bd5e-b97d87a715ea/flyer_onderzoeksresultaten_living_lab_-_jan_2022.pdf

