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Op weg naar Kerstmis
Het pand is sinds 19 november leeg. De bewoners zijn verhuisd naar Rijn &
Vliet. Dat is goed verlopen. Er waren nog wat aanpassingen in het pand nodig,
zoals het vergroten van de capaciteit van de elektriciteit per kamer, nieuwe
sloten op de deuren, het verplaatsen van brievenbussen en natuurlijk het
schoonmaken van het pand.

Gezicht van Robijnhof
Ralph Komen is het gezicht van De
Huischmeesters in het voormalige
zorgcentrum van Robijnhof. De
Huischmeesters verhuren en
beheren het zorgcentrum de
komende jaren, in naam van
Libertas Leiden.
Mijn naam is Ralph Komen,
huismeester van Robijnhof. Ik heb
bijna 20 jaar bij Microsoft gewerkt,
voornamelijk in product- en
marktonderzoek. Daarna als
zelfstandig marktonderzoeker en
bij marktonderzoeksbureau
BrainJuicer gewerkt. De laatste
jaren ben ik ook als professioneel
coach werkzaam. Ik heb altijd veel
gereisd, zowel privé als zakelijk, en
kijk dan ook uit naar de
verscheidenheid aan culturen en
mensen die we straks in Robijnhof
zullen aantreffen. En voor wie
nieuwsgierig is: loop gerust eens bij
mij langs!
Ralph houdt kantoor op de begane
grond en is bereikbaar via 09002266226

Ralph@dehuischmeesters.nl

Dat is allemaal gelukt en (bijna) klaar. Het is de bedoeling om de eerste nieuwe
bewoners in week 51 te ontvangen. Voor Kerstmis zullen er circa 15 nieuwe
bewoners op de begane grond van Robijnhof een plek vinden. Dat betekent
dat rond de kerstdagen, vanaf de begane grond de eerste vensters verlicht
zullen zijn en het pand niet leeg staat.
______________________________________________________________________________

Nieuwe bewoners
Er blijkt veel belangstelling voor de appartementen in Robijnhof. De
aanmeldingen stromen binnen en een eerste selectie is gemaakt. Verder zijn
er al veel intakegesprekken gevoerd en kan men de eerste mensen een
contract aanbieden. Er hebben zich al veel studenten aangemeld die graag
willen wonen en een bijdrage willen leveren.
Op woensdag 7 december heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor
statushouders over de woonmogelijkheden in Robijnhof. Deze bijeenkomst
was georganiseerd door De Huischmeesters i.s.m. de gemeente en
Vluchtelingenwerk. Zo’n dertig belangstellenden werden bijgepraat over de
mogelijkheden en onmogelijkheden. Dit gebeurde met de ondersteuning van
vijf tolken. “Het was een zeer constructieve en positieve bijeenkomst die
vooral voor de statushouders, veel helderheid bood”, aldus Marc Ketelaar.
Via bestaande organisaties in Leiden is de categorie mensen met een lichte
begeleidingsvraag aangereikt. Met een ieder is een gesprek gevoerd, waarbij
strikt wordt gekeken in hoeverre deze mensen in staat zijn in Robijnhof te
wonen volgens de criteria die we hebben benoemd. Lang niet iedereen is
deze meetlat gepasseerd.
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Trombosedienst
De Trombosedienst blijft in
ieder geval volgens het oude
stramien operationeel op
donderdagochtend in
Robijnhof. Burgers zullen dus
als vanouds in dezelfde
(wacht)ruimte bloed kunnen
laten prikken.

Welkom heten
In een eerder overleg van de klankbordgroep Tijdelijke Huisvesting
Robijnhof, is gesproken over het welkom heten van de nieuwe bewoners. De
verwachting is dat in januari het pand van het voormalige zorgcentrum weer
grotendeels bezet zal zijn. Het ligt in de bedoeling om in overleg met de
leden van de klankbordgroep een datum te prikken in de derde of vierde
week van januari voor het welkomstinitiatief. Heeft u ideeën over de
vormgeving en inhoud, of wilt u meewerken, dan verzoeken wij u contact op
te nemen met Fransje Barnard f.barnard@libertasleiden.nl

_________________________________

Volgend overleg
Volgend overleg van de
Klankbordgroep Tijdelijke
Huisvesting Robijnhof is op 9
februari om 19.30 uur in Huis
van de Buurt Morschwijck

Belangstelling voor de plint
Er zijn veel organisaties/ondernemers die zich graag zouden vestigen in de
plint van Robijnhof. Momenteel voert De Huischmeesters gesprekken met
een aantal gegadigden. Daarbij wordt rekening gehouden met de
toegevoegde waarde voor de directe omgeving. We hebben nog geen
zekerheden, dus dat zullen we pas later melden.
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Maar liefst 82 inzendingen telde de Herfstpremie dit jaar. De jaarlijkse
uitreiking van de geldprijzen vond vorige week donderdag plaats in het Leidse
Volkshuis. Het resulteerde in 33 prijswinnaars waaronder de
Bewonerscommissie van het wooncentrum van Robijnhof. Titel van het
jaarthema ‘De wereld om de hoek’, sloot naadloos aan op de inzending van de
bewonerscommissie. Dat werd duidelijk toen bekend werd gemaakt dat zij
maar liefst € 2.500 mochten ontvangen voor een ‘eetproject’. Zij dienden een
plan in om samen met de nieuwe bewoners van Robijnhof een serie
maaltijden/bijeenkomsten te organiseren waarbij kennismaking centraal staat.
De Herfstpremie wordt beschikbaar gesteld door Fonds 1818 in
samenwerking met het Leidsch Dagblad.

