WELK GEZIN KOMT ONZE WOONGEMEENSCHAP AANVULLEN?

In onze stabiele woongroep van 18 huishoudens (10 eenpersoonswoningen, 8
gezinswoningen) komt een gezinswoning vrij. Wie worden onze nieuwe huisgenoten?
We zullen het komende jaar de tijd nemen voor dit proces van zoeken, over en weer
kennismaken en kiezen voor elkaar.
Over ons:
In onze gemeenschap willen we samenleven als goede buren - en soms meer dan dat. We
vormen sinds 1989 een coöperatieve vereniging van ong. 30 bewoners tussen 5 en 75 jaar.
Ons zelfgebouwde pand bestaat naast de collectieve voorzieningen uit dertien woningen
voor vaste bewoning en vijf voor tijdelijke bewoners: mensen die kennis willen maken met
deze vorm van samenleven, of mensen die op adem moeten komen in een moeilijke situatie
(iemand in scheiding, een statushouder, of momenteel ook een Oekraïense moeder met
haar kinderen).
We zijn geen hemelbestormers maar proberen samen vorm te geven aan het goede leven,
met oog voor duurzaamheid, gastvrijheid, en voor de balans tussen samen en privé. Met
ruimte voor ieders eigenheid en talenten. Dat is niet altijd vanzelfsprekend met zoveel
leeftijden en opvattingen; het vraagt steeds weer je te willen verdiepen in elkaar.
Door het samenwonen kunnen we onder het motto ‘Samen een kleine stap vooruit op een
breed terrein’ op een aantal terreinen meer betekenen dan wanneer we ieder apart zouden
wonen. Van oorsprong zijn we als woongroep geïnspireerd door de christelijke traditie. Waar
het ons nu om gaat is dat we een gemeenschappelijke ‘grondtoon’ delen, waarin doorklinkt
hoe we ons aan elkaar én aan overstijgende waarden verbinden bij het realiseren van onze
gedeelde visie.
Wie we zoeken:
Vanwege het bovenstaande zijn we op zoek naar mensen die vanuit een gedeelde visie op
het goede leven willen meebouwen aan onze gemeenschap. Met bezieling én met
daadkracht. Initiatiefrijke mensen die voluit onderdeel willen zijn van onze gemeenschap,
die draagkracht hebben en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het samenleven mee
willen vormgeven in de praktijk - en daar dus ook actief ruimte voor maken in hun leven.
Want het leven in een woongroep brengt veel én vraagt ook tijd.
We zoeken met nadruk een gezin met kinderen. Als woongroep vinden we het belangrijk om
te blijven verjongen en vernieuwen. Kinderen brengen vitaliteit, en het opgroeien in een
bredere context dan alleen die van het kerngezin is in onze ervaring verrijkend.
Contact:
Als deze vraag resoneert, krijgen we graag een brief met een persoonlijke introductie en
motivatie gemaild naar m.kramer@innova.nl (voor info: Anneke Abma, 06 559 64 125).
Website: www.woongroep-haarlem.nl

