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Inge: "Ik kan mijn tuin nu weer zelf bijhouden!"

In onze rubriek ‘Binnenkijken bij’ deze keer ‘Buitenkijken bij’.
We zijn op bezoek bij Inge van Zanten in Voorst. Ze woont er
sinds 2017 en heeft een beste tuin. Helaas kreeg ze
rugklachten en werd haar moeder ook nog eens ziek. De tuin
kon ze niet meer bijhouden en raakte overwoekerd. Gelukkig
heeft een aantal vrijwilligers van de Stichting Present haar
geholpen. In één zaterdagochtend maakten zij haar tuin aan
kant. “Geweldig!” vindt Inge, “Ik kan mijn tuin nu weer zelf
bijhouden.”
Lees verder

Brandveiligheid in je woning

In je woning wil je je veilig voelen. Brand is iets waar we
liever niet aan denken. Zelfs een kleine brand kan al veel
schade en ellende aanrichten. Brandveiligheid is niet
iets van alleen de brandweer, of IJsseldal Wonen of van
jouzelf. Het is iets van ons allemaal! We zijn met een
aantal zaken bezig die de brandveiligheid vergroten.
Rookmelders
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen
van rook. Als je slaapt, ruik je niets. Alleen je gehoor werkt
nog. Als er brand ontstaat, word je van de rooklucht dus niet
wakker. Doordat rook veel giftige gassen bevat, raak je snel
in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele
minuten. Rookmelders zijn van levensbelang, en niet alleen
als je slaapt! Hoe sneller je een brand ontdekt, hoe groter de
kans om je huis veilig te verlaten. Lees meer

Stroomuitval?
Doe de
stekkerproef!
Het kan wel eens
voorkomen, stroomuitval.
Wat kun je dan doen? Kijk
eerst na of het enkel bij
jouw huis is of in de hele
straat. Op deze website
vind je meer informatie. Is
het alleen bij jouw huis?
Doe dan de stekkerproef!
Hoe? Lees meer

Stank uit de afvoer
Heb jij in je woning een
afvoer die niet (meer)
gebruikt wordt? Dat kan
een rioolgeur geven. Vul de
afvoer weer met water en
door daar bovenop een
laagje zonnebloemolie of
slaolie te gooien, wordt
deze afvoer als het ware
‘afgesloten’ en ben je van
de geur af.

Klantvisie IJsseldal Wonen: Wat vind jij belangrijk?
Je kent ze misschien wel: de zeven zekerheden van Jumbo.
Ze doen hun klanten daarmee zeven beloftes. Ook wij hebben
beloftes aan huurders opgeschreven. Die hebben we niet zelf
bedacht, maar met huurders in gesprek verzameld. Het gaat
er natuurlijk om wat jij belangrijk vindt. Eind vorig jaar gingen
we daarom bij ruim negentig huurders op de koffie. Alle
medewerkers gingen op pad!

Benieuwd naar onze beloftes?

Jouw tips zijn welkom!
Wat vond je van deze nieuwsbrief? Heb je tips voor volgende keer? Wil je dat we
een keer bij jou komen ‘binnenkijken’? Geef het door! info@ijsseldalwonen.nl
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