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De eerste jongeren zijn verhuisd! 
Het is pas vier maanden geleden dat we zijn gestart met het 

werven van Kamers met Aandacht in Utrecht en toch 

hebben al 19 mensen zich aangemeld als geïnteresseerde 

verhuurder. Niet iedereen heeft per direct een kamer 

beschikbaar maar inmiddels zijn de eerste matches 

gemaakt.   

Het aanbod varieert van een kamer bij een hospita in 

huis, een gastenverblijf bij mensen in de tuin tot aan 

een kamer waar de jongere deel uitmaakt van een 

woongroep. Het is prachtig om te zien dat zowel jong als oud 

zich aangesproken voelt door het project want de leeftijd van 

de aanbieders varieert van 21 tot 73 jaar. Daarnaast lopen er 

diverse gesprekken met verhuurders over nieuwe initiatieven 

en woonvormen. Hierover lees je meer in deze nieuwsbrief.  

 

 

Gezocht: Sponsoren 
Ken jij een betrokken makelaar die korting wil geven, aan een 

koper die (tijdelijk) een kamer wil verhuren aan een jongere 

uit de jeugdzorg?  

Neem dan contact op met Bianca van der Neut via 06-

11134685 of info@kamersmetaandacht.nl 



  

Overzicht kameraanbod 

Uitbreiding binnen en buiten de regio 

De HOD gaat vanaf de zomervakantie (in 

Nieuwegein) diverse woningen te huur aanbieden 

waarbij er een kamer in huis wordt gereserveerd 

voor een jongere uit de jeugdzorg. De werving 

vindt plaats via de leegstandsbeheerder. De 

screening van de hoofdhuurders en de 

bemiddeling wordt uitgevoerd door Kamers met 

Aandacht.  

Een prachtig initiatief waar hopelijk ook reguliere 

woningcorporaties bij gaan aansluiten.   

 

Overzicht aangemelde kamers 

Op 17 april jl. is de wervingscampagne in regio Zuidoost Utrecht succesvol van start gegaan. Naast 

diverse artikelen in lokale en regionale kranten, heeft ook de Monitor (KRO/NCRV) online aandacht 

geschonken aan het initiatief. Alle publiciteit heeft geleid tot veel belangstelling van zowel 

gemeenten als hulpverleningsorganisaties binnen en buiten de regio.  

Momenteel onderzoekt regio Lekstroom actief naar mogelijkheden om deel te nemen.  Ook zijn er 

vergevorderde gesprekken met jeugdhulporganisatie Spirit om Kamers met Aandacht in 

Amsterdam op te gaan zetten. Het uitgangspunt is om de (regio) gemeenten aan te laten sluiten bij 

het Utrechtse project, zodat we de krachten kunnen bundelen en gezamenlijk op zoek kunnen 

naar nieuwe kamers en sponsoren.  

HOD biedt Kamers met Aandacht 

Vooraanmelding (V)     Teruggetrokken (T) 

Bemiddelbaar     (B)      Gematched        (G) 

 

Utrecht:   3 (V) - 1 (T) 

De Bilt:   1 (V) – 1 (T) 

Zeist:    2 (V) - 1 (T) 

Amerongen:   1 (B)  

Wijk bij Duurstede: 1 (V) - 1 (T) - 1 (B) 

Schalkwijk:  1 (V) 

Houten:  1 (V)  

Amsterdam:  1 (V) 

Amersfoort   1 (G) 

Driebergen   1 (G) 

Montfoort   1 (G) 

 

Aangemelde buurtvrienden : 

Utrecht 1, Bunnik 2 

Kamers met Aandacht in Tiny Houses? 

Momenteel zet een aantal gemeenten zich in om, voor het 

project Kamers met Aandacht, het tijdelijk bewonen van 

gastenverblijven in tuinen toe te staan.  

Dit is de aanleiding geweest om samen met het Social 

Return Makelpunt en het klusbedrijf Wij 3.0 te 

onderzoeken of we tijdelijke woonruimte kunnen 

realiseren bij particulieren. Wordt vervolgd! 


