
Bent u verzekerd tegen woningbrand?
Brand in huis of in de nabije omgeving kan voor veel schade zorgen. Ook rook- of 

roetschade en schade door bluswater kan voor een fikse kostenpost zorgen. Met een 

inboedelverzekering verzekert u alle spullen die in of om uw woning staan. Denk aan 

kleding, meubels, uw televisie en laptop, maar ook de fiets in uw berging of de 

tuinmeubelen op het balkon. 

Tip: voorkom onderverzekering door een inventarislijst bij te houden. Daarop vult u van alle 

bezittingen de nieuwwaarde in. Dit zou u eigenlijk elke vijf jaar (en bij een verhuizing) 

moeten doen. Op de website van de Consumentenbond vindt u een voorbeeld van zo’n lijst. 

“Goede inboedelverzekering 
was mijn redding”
“Ik schrok ontzettend toen ik de brandweer 
en politie in mijn straat zag staan en zag dat 
er rook uit mijn woning kwam. Mijn eerste 
gedachte was: ik heb toch zelf geen apparaat 
of iets dergelijks aan laten staan? Gelukkig 
bleek de brand niet in mijn woning te zijn. 
Maar toch waren de gevolgen ook voor mij 
enorm…” Nisrine Boudaghmas blikt terug op 
drie hectische maanden. 

Nisrine ontvangt ons in Schiedam-Zuid in haar 

frisse woning, voorzien van helderwitte muren 

en een gloednieuwe laminaat vloer. Terwijl  

haar dochters van 3 en 5 jaar aan een boter-

hammetje zitten, vertelt ze over die nare dag 

in april. 

Potje janken
Het was een dag als alle anderen. Nisrine had 

haar dochters naar de opvang en naar school 

gebracht en reed terug naar huis. Niet veel 

later zag haar wereld er ineens heel anders uit. 

“Bij mijn benedenbuurman was brand uit-

gebroken – aangestoken, zo bleek later – en de 

brand was overgeslagen naar het portiek. Door 

de brandwerende voordeur sloeg het vuur 

gelukkig niet over naar mijn woning.” Ze hoopte 

dan ook dat ze ’s avonds gewoon weer in haar 

eigen bed zou kunnen slapen. Maar niets was 

minder waar. Door de rookontwikkeling was er 

veel rookschade in haar woning ontstaan. 

Bovendien waren de meterkasten volledig 

verwoest en dus was er geen water en 

elektriciteit in de woning. “Ik heb echt even 

een flink potje gejankt”, bekent Nisrine.

Drie maanden wisselwoning
De eerste twee nachten brachten Nisrine en 

haar kinderen door in een hotel. Daarna kon ze 

terecht in een wisselwoning van Woonplus. 

Uiteindelijk zou ze daar maar liefst drie 

Nisrine Boudaghmas over de gevolgen van brand in haar portiek:

maanden verblijven, omdat het lang duurde 

voordat Stedin de meterkast weer op orde 

had. “Ik ben heel dankbaar dat we een dak 

boven ons hoofd hadden, maar fijn is het in 

een wisselwoning natuurlijk niet. Het is een 

ingerichte woning waar je in principe niks aan 

mag veranderen. Daardoor wordt het nooit een 

echt thuis. Woonplus was gelukkig wel heel 

meelevend en behulpzaam. Zo kreeg ik 

dezelfde dag nog nieuwe matrassen toen ik 

meldde dat ik ze te vies vond.” Na de eerste 

weken werd het contact met Woonplus wat 

minder. “Maar ja, dat is ook wel logisch. Op een 

gegeven moment is toch alles geregeld en kun 

je alleen nog maar wachten tot je terug kunt 

naar je huis. Ik ben dolblij dat het nu zo ver is.”

Financiële schade
Een geluk bij een ongeluk was dat Nisrine een 

inboedelverzekering had afgesloten. Ze is daar 

nog steeds ontzettend blij mee. “Ik weet niet 

hoe ik het anders financieel had moeten 

redden. De brand was niet eens in mijn woning, 

maar als je ziet hoeveel kosten ik toch heb 

moeten maken! Alles was vies en stonk 

verschrikkelijk naar rook, dus ik moest 

bijvoorbeeld nieuwe kleding, handdoeken en 

beddengoed kopen. En wat denk je van de 

woning zelf? Er moest een nieuwe vloer in, 

nieuwe gordijnen, een verfje op de muren… 

het houdt maar niet op. En het is ook fijn dat 

de verzekeringsmaatschappij dingen als de 

schoonmaak voor je regelt. Je hebt op zo’n 

moment zoveel aan je hoofd: alle hulp is dan 

welkom.” Het hebben van een goede 

inboedelverzekering is inmiddels een 

stokpaardje van Nisrine geworden. Ze kan het 

niet laten om familie en vrienden steeds weer 

te vertellen hoe belangrijk het is. “En de 

meesten hebben het inmiddels ook geregeld”, 

constateert ze tevreden.

In de interactieve belevingswoning ‘HET 
BRAND KOMT BIJ JE THUIS HUIS’ ervaart 
u wat de gevolgen van een woningbrand
kunnen zijn. U loopt door een verbrand
huis en u ruikt, ziet en hoort de tientallen
waargebeurde verhalen van mensen die
ook altijd dachten: ‘Brand? Dat overkomt
mij niet!’. En dan is er ook nog een
spannend spel waaraan u mee kunt doen!

Begin oktober vorig jaar ging de 

belevingswoning ook al even open voor 

Schiedammers. Helaas moesten de deuren 

vanwege corona op 20 oktober weer dicht. 

Van 1 september tot en met 27 november 

2021 bent u alsnog welkom. ‘HET BRAND 

KOMT BIJ JE THUIS HUIS’ is elke woensdag- 

en donderdagmiddag geopend van 12.00 tot 

17.00 uur en zaterdagmiddag van 12.00 tot 

16.00 uur. Het adres is: Burgemeester 

Honnerlage Gretelaan 153, Schiedam. 

De toegang is gratis!

Wist u dit? 
De brandweer van de Veiligheidsregio 

Rotterdam-Rijnmond rukt zo’n 650 keer per 

jaar uit voor een woningbrand. Soms is er 

alleen materiële schade, maar helaas vallen er 

landelijk ieder jaar honderden gewonden en 

tientallen dodelijke slachtoffers. Zelfs een 

kleine brand kan al veel schade en leed 

aanrichten. Gelukkig kunt u zelf veel doen 

om uw huis brandveiliger te maken. Of, als 

het toch mis gaat, de schade beperken. De 

brandweer laat in de belevingswoning zien 

wat zij dagelijks meemaakt en vertelt u er 

graag alles over. 
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Belevingswoning: 
zo voelt en ruikt 
een verbrand huis



U heeft het misschien al gehoord, gelezen of 
gezien: de gemeente Schiedam krijgt 11 
miljoen euro van het Rijk om de leefbaarheid 
in de Staatsliedenbuurt te verbeteren. 
Woonplus en de gemeente Schiedam gaan 
nauw samenwerken bij deze grootschalige 
opknapbeurt. Er is nog geen compleet 
afgerond plan, maar het is al wel duidelijk 
dat vrijwel alle wooncomplexen van Woonplus 
gesloopt worden en vervangen door 
nieuwbouw. We bouwen hetzelfde aantal 
huurwoningen terug én we voegen extra 
woningen toe.

Afgezien van de drie woonblokken die we een 

aantal jaar geleden ‘all electric’ hebben gemaakt, 

maken de wooncomplexen in de 

Staatsliedenbuurt plaats voor nieuwbouw. Een 

logische keuze, want de complexen zijn oud en 

voldoen niet of nauwelijks meer aan de eisen van 

deze tijd. De woningen hebben bijvoorbeeld 

nog enkel glas en gaskachels en zijn daardoor 

Huisdieren mogen niet de dupe worden van 
de smalle beurs van hun baasjes, vindt Maria 
Lambregts. Daarom is zij afgelopen voorjaar 
gestart met een voedselbank voor dieren. 
Met dank aan vrijwilligers en sponsors is het 
initiatief goed uit de startblokken gekomen. 
Ook Woonplus biedt ondersteuning: de 
Schiedamse dierenvoedselbank mag een jaar 
lang gratis gebruikmaken van een 
opslagruimte. “Het zijn kanjers, daar bij 
Woonplus”, laat Maria enthousiast weten. 

“Er zijn veel minimagezinnen in Schiedam en 

als zij een huisdier hebben, is er soms 

onvoldoende geld om voer te kopen. Het is 

echt heel verdrietig als mensen daarom 

moeten besluiten hun hond, kat of ander 

huisdier weg te doen. Juist in zo’n moeilijke 

financiële situatie is de liefde van en voor een 

huisdier enorm waardevol.” Maria besloot een 

dierenvoedselbank op te zetten. En sinds kort 

Investering van 
11 miljoen euro in
de Staatsliedenbuurt

25 september Burendag: doet u mee?

Zaterdag 25 september is het Burendag, 
een jaarlijks terugkerend initiatief van 
het Oranjefonds en Douwe Egberts. 
Buren komen dan gezellig bij elkaar of 
doen wat goeds voor de buurt. Woonplus 
doet graag mee aan Burendag 2021. 

We hebben twee leuke acties bedacht.

Buurtkanjers 
Heeft u een buurman of buurvrouw (wel 

een huurder van Woonplus) die veel doet 

voor zijn buren en/of de buurt? Iemand die 

boodschappen doet voor een zieke 

buurvrouw, de portiek opfleurt met vrolijke 

plantjes of regelmatig wat leuks organiseert 

voor de buurtkinderen? Iemand die het 

verdient om eens in het zonnetje te worden 

gezet? Laat het ons weten. We verrassen 

deze ‘buurtkanjer’ dan met een leuke 

attentie! U kunt die fijne buurman of 

buurvrouw tot 4 september aanmelden 

door een mail te sturen naar 

wps@woonplus.nl, onder vermelding van 

Burendag. Vertel in de mail om wie het gaat 

(naam, adres en telefoonnummer) en 

waarom hij of zij zo waardevol is voor de 

buren en de buurt. Uit alle aanmeldingen 

kiezen wij acht buurtkanjers. 

Burendagcheques
Onze tweede actie is minstens zo leuk! Wij 

stellen vijf burendagcheques (2 x €50 en 

3 x €100) beschikbaar. Daarmee kunnen 

huurders van Woonplus samen met hun 

buren wat leuks organiseren. Denk 

bijvoorbeeld aan een koffie-uurtje met 

gebak, een feestelijke high tea of een 

spelletjesmiddag voor de kinderen. 

Op burendag.nl/burendag-en-corona 

vindt u tips over het veilig en coronaproof 

organiseren van een evenement of activiteit. 

Voor een activiteit met minimaal 

6 deelnemers kunt u een cheque 

aanvragen ter waarde van €50 en met 

minimaal 10 deelnemers een cheque van 

€100. U kunt de cheque aanvragen via 

wps@woonplus.nl, onder vermelding van 

Burendag. Vertel in de mail wat uw plannen 

zijn en wij laten snel weten of u op een 

bijdrage kunt rekenen. Op de dag zelf 

komen wij graag langs om sfeer te proeven 

én om een leuke fotoreportage te maken 

voor Woonplus Nieuws.

Benieuwd wat er op Burendag 2021 
allemaal georganiseerd wordt? Op 
burendag.nl/mijn-buurt ziet u een 
overzicht van alle activiteiten. 

niet erg duurzaam. In zowel de woningen als de 

openbare ruimte is bovendien sprake van 

achterstallig onderhoud en de leefbaarheid in 

de buurt staat erg onder druk.

Genoeg woningen
We verwachten dat we in 2022 kunnen beginnen 

met het uitverhuizen van de eerste woningen. 

Dat doen we niet in één keer, maar in fases. In 

totaal gaat het om meer dan 200 huishoudens. 

Gelukkig hebben we bij Woonplus veel ervaring 

met dit soort grootschalige projecten en we 

hebben in Nieuwland genoeg woningen 

beschikbaar. Ook niet onbelangrijk: Woonplus 

heeft een goed Stedelijk Sociaal Plan, waarin de 

rechten van huurders bij sloop en uitverhuizing 

zijn vastgelegd. Huurders in de 

Staatsliedenbuurt kunnen erop rekenen dat zij 

goed begeleid worden bij hun uitverhuizing naar 

een andere woning. 

Verder lezen of kijken?
Meer informatie over de ontwikkelingen in de 

Staatsliedenbuurt kunt u lezen in de nieuwsbrief 

die onlangs is verschenen. U vindt deze op de 

website van Woonplus. Schiedam JW TV heeft 

bovendien een filmpje gemaakt: u kunt dit 

bekijken op het YouTube-kanaal van JW TV.

kunnen huisdiereigenaren twee keer per 

maand bij de Sint Liduinastraat 56b terecht 

om diervoeding op te halen. Zij moeten zich 

daarvoor via de website 

(dierenvoedselhulpschiedam.nl) 

aanmelden en kunnen aantonen dat zij 

voor hulp in aanmerking komen. 

Vrijwilligers en sponsors
Maria is initiatiefnemer van de Schiedamse 

voedselbank voor dieren, maar doet het zeker 

niet alleen. Ze vertelt trots dat ze kan rekenen 

op verschillende vrijwilligers. “Mensen die mij 

helpen bij het inpakken, een fietskoerier die 

voer bezorgt bij mensen die slecht ter been 

zijn, helpers in het uitgiftepunt en iemand die 

mij helpt met de inschrijvingen en de 

administratie. Heel fijn allemaal!” Ook voor het 

aanbod van voer is Dierenvoedselhulp 

Schiedam afhankelijk van anderen. Bedrijven 

en particulieren kunnen geld en/of dierenvoer 

Maria Lambregts runt voedselbank voor dieren 

doneren. “Alle hulp is welkom”, benadrukt 

Maria. “Het is geen keuze van mensen om 

in armoede te leven en het is al helemaal 

niet de keuze van hun huisdier. Ik ben dan 

ook hartstikke blij dat dit initiatief zo 

omarmd wordt!” 

Wilt u Dierenvoedselhulp Schiedam 
financieel ondersteunen of diervoeding 
doneren? Kijk op 
dierenvoedselhulpschiedam.nl
hoe u kunt bijdragen. 

Valeriusstraat 3
Postbus 25
3100 AA Schiedam
(010) 20 45 100 (op werkdagen
tussen 08.00 en 11.00 uur)
www.woonplus.nl

Colofon 
Woonplus verschijnt elke laatste woensdag 
van de maand in Het Nieuwe Stadsblad. Aan 
de inhoud kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Redactie
afdeling Communicatie
E-mail: wps@woonplus.nl

Het volgende Woonplus Nieuws  
verschijnt woensdag 29 september.


