
 1

Huurderskrantje 
SVK REGIO ROESELARE VZW MEI 2021

    
INSCHRIJVING BIJ DE MANDEL...  

ALS JE BIJ HET SVK HUURT, BLIJF JE NOG OP DE WACHTLIJST VAN DE MANDEL STAAN. WEET 
JIJ HET ANTWOORD OP VOLGENDE VRAGEN OVER JOUW INSCHRIJVING BIJ DE MANDEL?  

- Voor welke gemeentes/steden ben je ingeschreven?  
- Ben je voor woningen én appartementen ingeschreven?   
- Staan alle gezinsleden op jouw inschrijving?  

Indien je het antwoord niet weet op deze vragen, bekijk je jouw inschrijving 
best eens opnieuw. Zo ben je er zeker van dat je in de toekomst de juiste 
toewijzing kan krijgen.    

Vraag hierover gerust meer info of hulp aan je huurbegeleider!  

 Financiële 
zorgen door Covid 19?  

Ann en Tina van het 
Welzijnshuis bieden 

ondersteuning. Meer info bij 
je huurbegeleider.  

De zomer komt eraan! 
Tijd om wat zonnestralen op te doen, deze 
zorgen voor een goed humeur en geven  
ons energie.  
Tip:  
Er zijn dichtbij heel wat wandelroutes te 
vinden met mooie natuur, street-art, leuke 
rustplekjes, ... Wil je een selfie erbij dan kan 
je de Instaroute van Roeselare  eens 
proberen!

Ons huurderskrantje 
zit vol met bloemen, 

vind jij ze alle 22? 

Filmpje met meer info: https://youtu.be/5D9mJUgZGIQ

https://youtu.be/5D9mJUgZGIQ
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Wist je dat ... 

...  
Huurbegeleiders 

Lies en Lisa net als 
Jana 

(inschrijvingen), 
Ilona 

(boekhouding) en 
Hanne (woning-

beheerder) 5 jaar 
dienst hebben bij 

het SVK?   

... 
Je bij het SVK 
vuilniszakken 
per stuk kan 
aankopen?  

...   
Je een wijziging 

van jouw 
rekeningnummer 

altijd moet 
doorgeven aan 

het SVK?  
... 

Je het SVK via 
Facebook, 

Whatsapp en 
Instagram kan 

bereiken?  

 ...  
De huurprijzen 
bij De Mandel 
meestal lager 

zijn dan bij het 
SVK?  

HOU EEN LENTESCHOONMAAK OP JE LIEVELINGSMUZIEK 
Hoe begin je nu aan de een lenteschoonmaak? 
 
Onze tips: 
1. Begin kamer per kamer 
2. Wat mag er allemaal weg?  
 
- Maak 2 stapels: 1 voor het containerpark, 1 voor spulletjes die nog 
kunnen gebruikt worden, die je kan geven aan vrienden,   
Kringwinkel, De Kerit, ...  
 
3. Geef aandacht aan zaken waar je anders niet genoeg tijd voor  
maakt: 
- Badkamer: Reinig je badkamer met een ontkalkingsproduct,  
reinig afvoerputjes, zijn de voegen nog goed?  
Misschien heb je wel een schimmelreiniger nodig?  

- Keuken: Is mijn keuken proper of zijn er vetvlekken te zien?  
Is mijn dampkap gekuist?  
Heb ik de filter vervangen?     
           
- Buiten: Zijn mijn goten proper?  
Is er onkruid op de stoep en tuin die ik kan verwijderen?   
Zijn mijn ramen gepoetst?  

Grasmachinetip:   
volgens 

testaankoop is dit 
de beste koop voor 

kleine tuinen.  

Contacteer je huurbegeleider 
voor tips of om samen een 
afspraak te maken voor de 
afvalophaling door MIROM.  

Rookmelders zijn VERPLICHT, dit is 
noodzakelijk voor je brandverzekering. 
Controleer dus regelmatig of ze werken 
door op de knop te drukken. 

  
Zijn er zaken defect of 
beschadigd: meld het 

dan aan ons onthaal op 
het nummer  
051 35 68 86
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ZOEK DE VERSCHILLEN...  

EN 8 jaar later...  
 
In 2012 waren we met 7 medewerkers, en zei de 
fotograaf nog dat we dichter bij elkaar moesten staan.  
Nu zou een groepsfoto al een stuk moeilijker worden. 
We zijn intussen met 19. 

Onze 
wachtruimte 
en onthaal 

2012

Een nieuwe locatie, een groot feest,...  
We hadden dit graag met jullie gedeeld.  
 
Tot we er later eens op kunnen klinken, laten we 
jullie via deze weg eens naar binnen kijken in 
ons nieuw kantoor. 
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   2020 IN HET KORT 

Noordhof 2A 
Roeselare

116 nieuwe 

huurders 

494 in totaal 

2665 kandidaat-

huurders 

505 woningen en 

appartementen  

19 medewerkers 

met veel 
enthousiasme 
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Hallo,  
Ik ben Jolien en vind het 
belangrijk om mijn 
appartement proper te 
houden. Ik kuis ook graag 
en ben steeds op zoek naar 
leuke weetjes hierover!  

Weten jullie gemakkelijke 
manieren om: 

- Mijn dampkap te kuisen? 
- WC-aanslag te vermijden? 
- Hoe gemakkelijk een frietketel te 
verversen? 

Mijn tip: 
 Laat je een  ei op de 

grond vallen, strooi er 
eerst zout op zodat het 

ei stolt. Dan kan je 
het gemakkelijker 

verwijderen en 
wordt het 

geen 
kleefboel!

Dag Jolien,  
Onze tips vanuit het SVK: 

Dampkap:  
Regelmatig met gewoon afwasmiddel. Wacht je toch te lang, dan kan je 
sodakristallen gebruiken (eerst oplossen in warm water).  

WC:  
Doorspoelen, wc-borstel goed in de pot aanduwen zodat hij vast zit, daarna wc-eend 
over de rand (de borstel zorgt ervoor dat het product blijft zitten). Na een halfuurtje 
goed schrobben en klaar is het! Bleekwater reinigt niet maar ontsmet en bleekt wel 
je toilet. Let wel op voor je kleren, huid en zet zeker een raam open want bleekwater 
is giftig! 

Frituurketel:  
Giet de frituurolie in een fles 
Met een papieren doek veeg je alle grove resten uit de friteuse, de hardnekkige 
overblijfselen blijven nog zitten 
Vul de friteuse tot aan de rand met water 
Zet het mandje in de friteuse en doe er een vaatwastablet in 
Zet de friteuse aan op de laagste stand, let wel op dat het water niet gaat koken! 
(lager dan 100 graden, het water mag niet borrelen) 
Na een 10-tal minuutjes zet je de friteuse weer uit en laat je alles afkoelen. 

HUURDERS IN DE SPOTLIGHT
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IK ONTVANG POST 
VAN ANDEREN. WAT 

KAN IK DOEN?  

Doorstreep het adres, 
schrijf 'verkeerd adres' op 
de envelop en deponeer 
de brief in een rode 
brievenbus. 

 Vijf jaar hier  

Badran is in 1994 geboren in Irak en had vier broers en 
zussen. Samen hadden ze een onbezorgde jeugd, tot 
in 2003 de oorlog uitbrak tussen Amerika en Irak .. Na 
10 helse jaren is Badran in 2013 moeten vluchten. In 
z i j n e i g e n c a f é w e r d h i j o v e r v a l l e n d o o r 
moslimextremisten die zwaar bewapend waren. Zijn 
vriend werd er neergeschoten en de familie eiste 
bloedwraak op Badran. Hij was nergens in Irak nog 
veilig en moest dus zijn land ontvluchtten 

Hij verbleef een tijdje in Turkije en kon er een visum 
krijgen voor Amerika, Canada of Australië, maar dit kon 
nog jaaaren duren. In 2015 besliste hij om via 
Griekenland naar Europa te komen. De Middellandse 
Zee oversteken was zeer moeilijk en gevaarlijk. Bij zijn 
zesde poging heeft hij 12 uur lang in een autoband op 
zee gedobberd! De zevende poging was wel een 
succes. Vanuit Griekenland ging hij te voet verder. Aan 
elke grens moest hij de politie betalen. Soms kon hij 
tegen betaling mee in een auto, maar vele stukken 
legde hij te voet af. Zijn droom was om in Engeland te 
geraken, maar het lot bracht hem met de trein in 
Brussel-Noord.    

Toen Badran als vluchteling erkend was, leerde hij 
Nederlands en kon hi j aan het werk in de 
Kringloopwinkel. Hij helpt ook regelmatig tolken voor 
andere Arabische vluchtelingen. Momenteel volgt 
Badran een opleiding voor buschauffeur. In Irak leerde 
hij reeds met de bus rijden van zijn nonkel.  

Sinds 2013 heeft Badran veel gelezen en nagedacht. 
Hij vindt zichzelf een gematigd moslim. Het 
belangrijkste voor hem is dat iedereen elkaar 
respecteert en bijdraagt aan de samenleving. Hij is 
zeer dankbaar voor alle kansen die hij krijgt en lijkt 
goed op weg om een gelukkige Roeselarenaar te 
worden!  
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