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Na de aanloopfase is er eind 2017,  

begin 2018 relatief rust in 

Robijnhof. Er is sprake van  weinig 

verloop bij bewoners en geen 

grote technische problemen. 

Iedereen begint zo’n beetje zijn of 

haar draai te vinden. Over het 

algemeen voelt men zich prettig in 

dit toch bijzondere project. 

 

Bewoners 

Het verloop in de tweede helft van 

het afgelopen jaar is gering 

geweest. In totaal zijn 9 mensen 

vertrokken en zijn er 9 nieuwe 

mensen komen wonen. De vraag 

naar kamers met name voor de 

categorie bewoners met lichte 

begeleiding blijft doorgaan. 

Daarom hebben we op de eerste 

verdieping zelfs een extra 

woonruimte gecreëerd bestaande 

uit twee losse kamers en een 

losse badkamer.  

 

Sociale incidenten 

Er waren slechts enkele sociale 

incidenten gedurende het tweede 

half jaar 2017. Eén incident betrof 

overlast van peuken die van een 

balkon werden gegooid, de ander 

betrof overlast van één van de 

familieleden van een huurder. 
_____________________________________________ 

Colofon 

Dit is een uitgave van   

De Huischmeesters en Libertas 

Leiden.  

projectrobijnhof@libertasleiden.nl 

 Activiteiten 

Iedere dag tussen 15.00 en 17.00 uur is er iemand van Libertas Leiden 

of een vrijwilliger aanwezig met thee en koekjes in de hal voor een 

praatje met belangstellenden. De gesprekken gaan over van alles en 

nog wat en er komt veel hulp aan elkaar uit voort: brieven lezen, 

problemen oplossen indien mogelijk, vaak in het kader van burenhulp.  

 

Elk laatste zondag van de maand is er ook de vlooienmarkt. Voor 

mensen uit het wooncentrum een mooie gelegenheid om gezellig even 

wat lekkers te eten of drinken. En natuurlijk ook de kans op een koopje. 

De markt heeft af en toe stevige concurrentie van andere activiteiten in 

de stad, maar wordt tot nu toe goed bezocht. 

 

Begin 2018 is er een start gemaakt met een eetcafé op de vrijdagavond, 

dat door veel mensen, vooral vanuit Robijnhof zelf, wordt gebruikt. In 

het voorjaar starten de werkzaamheden aan de tuin door bewoners van 

het voormalig zorgdeel en de bewoners van het wooncentrum. 

In augustus heeft een aantal bewoners met hogedrukreinigers de 

gevels en balkons van Robijnhof grondig onder handen genomen. Dat 

was een enorme klus maar het gebouw ziet er van buiten nu in elk geval 

een stuk beter uit. 

 

Verkoop van Robijnhof 

Zoals verwacht zorgde de aankondiging van de verkoop van Robijnhof 

voor onrust bij de bewoners. Er zijn twee informatiebijeenkomsten 

geweest in november. Eén algemene, waarbij bewoners en hun 

eventuele begeleiders uitleg kregen en één speciaal voor statushouders 

waarbij Joost Arnoldus van de Stichting Vluchtelingenwerk Leiden en 

een team van tolken de zaken nog eens op een rijtje zetten.  

 

Inzet alternatieve huisvesting 

Wij onderzoeken of we de bewoners passende huisvesting kunnen 

bieden. Elke bewoner heeft weliswaar een eigen verantwoordelijkheid 

naar het zoeken van alternatieve huisvesting, echter binnen onze 

mogelijkheden bieden wij de bewoners de helpende hand. We willen 

een aantal leegstaande woningen in het wooncentrum beschikbaar 

stellen voor huidige tijdelijke bewoners van het zorgcentrum, zodat zij 

een langere periode een dak boven het hoofd hebben. Het overleg is 

hierover gaande.  

 


