
Dringende herstelling? Een technieker komt je
helpen. Niet alles is een dringende herstelling. Als je
belt naar onze technische dienst, leggen ze je uit
waarom we wel of niet komen. Als we komen, gebeurt
dit natuurlijk met respect voor de veiligheid en
gezondheid van jou en onze medewerker.

Myriam Indenkleef, directeur:
"Het coronavirus zorgt voor veel veranderingen. Ook Nieuw Dak heeft haar
werking moeten aanpassen voor de veiligheid en gezondheid van ons
allemaal. Maar we zijn er nog voor jou. We passen onze werking aan om de
belangrijkste dingen nog te kunnen doen, op een veilige manier. En dat
doen we niet alleen. Ook jullie nemen initiatief om te helpen en voor elkaar
te zorgen. In deze extra nieuwsbrief lees je hier meer over.
Draag zorg voor jezelf, en voor elkaar."
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Wat doet Nieuw Dak?

We blijven actief in de wijk. Onze wijkmeesters
blijven aan het werk, op een aangepaste en veilige
manier. Zij zijn bereikbaar via telefoon.

Inhuizen en uithuizen kunnen blijven doorgaan, mét
een aantal voorwaarden. Inhuizen gaan zelfs volledig
contactloos door! We leggen alles klaar in de woning,
en bellen je om je daar verder te helpen.



Op onze website www.nieuwdak.be vind je
alle actuele informatie en maatregelen

Het team van Nieuw Dak maakte een filmpje voor
jou en voor alle huurders, om te laten zien dat we
er voor je zijn. Vanuit ons 'kot', op kantoor of in de
wijk. 
 
Scan de QR-code hiernaast en kijk het filmpje op YouTube!

 

Oudsbergen helpt

Gemeente Oudsbergen: www.oudsbergen.be/oudsbergen-helpt

Telefoon: 089 62 90 20

Email: info@nieuwdak.be

Voorlopig kan je niet langskomen, maar we blijven bereikbaar.
De wekelijkse vrije openingsdagen (op kantoor en in de wijken) gaan
voorlopig niet meer door. We blijven bereikbaar via telefoon en email:

     (elke werkdag van 9u - 12u en van 14u - 16u)

   
 
 

Problemen om je huur te betalen?
Het is niet altijd makkelijk om in deze tijden je huur te
betalen. Maar als huurder ben je wel verplicht om dit elke
maand te doen. Heb je problemen met betalen?
Laat het ons dan weten. Wij proberen je zo goed mogelijk
te helpen. Neem contact op met team Verhuur:
089 62 90 20 of verhuur@nieuwdak.be
 

Genk, As, Oudsbergen en Zutendaal: alle gemeenten van het werkgebied van Nieuw Dak
nemen actie om elkaar te helpen in deze moeilijke tijd. Heb je zelf hulp nodig, of wil je
hulp bieden? Neem dan zeker eens een kijkje op hun websites:
 

As Solidair

Gemeente As: www.as.be

Genk helpt

Stad Genk: www.genk.be/genkhelpt

#Zutendaalhelpt

Gemeente Zutendaal: www.zutendaal.be/zutendaalhelpt



Gezellige balkonbabbels
Blijven contact houden om te horen of alles goed
gaat... Van op het balkon, en dus met een veilige
afstand!

In contact blijven
We moeten 'in ons kot' blijven, voor de gezondheid
van ons allemaal. Hierdoor missen we het sociaal
contact. Het burenkaartje kan je daar gelukkig bij
helpen. Veel huurders hebben het kaartje al
gebruikt om zijn/haar buur te laten weten dat ze
graag eens willen babbelen. Ze schrijven hun
telefoonnummer op het kaartje en het gaat de
brievenbus in. Zo blijft er een veilig en fijn contact
en geeft het de kans om elkaar te helpen. 
 

Je vindt het kaartje op onze website. Onze
wijkmeesters hebben de kaartjes ook bij om
aan je te geven. Zij zijn via telefoon
bereikbaar.

Tijdens het bellen met meer dan 935 van onze huurders, hoorden we maar liefst over 
150 verschillende acties van huurders om elkaar te helpen. Hartverwarmend!

Gehoord bij één van de huurders:
"Ik ben blij met de buren hier. Iedereen zegt 'hallo' en
houdt afstand. Twee buren hebben de lift goed ontsmet
en gepoetst. We kloppen ook op het raam om te zien of
alles goed gaat. We zorgen voor elkaar."

Wat doen huurders?

Poetsen en ontsmetten
In heel wat buurten zien we dat mensen de handen uit de
mouwen steken om alles goed proper te houden! Vooral de
gemeenschappelijke delen (lift, trappenhal, leuningen van
trappen) zijn belangrijk om goed te ontsmetten.



3. Doe het stof van je meubels af. Denk ook aan lampen, schilderijen, spiegels en de
bovenkant van je kasten.
Stofzuig je woning extra grondig. Dus ook je tapijten, de deurmat, onder de meubels.
Dweil hierna de vloer.
 
4. In de badkamer kan je extra aandacht geven aan het ontkalken van je kraan, lavabo, en
douche of bad. Maak ook je toilet goed zuiver. Leg propere lakens. 
 
5. Was je ramen. Verlucht je woning extra goed.
Geef je klinken en lichtschakelaars ook een extra poetsbeurt. Dit zijn dingen die je onbewust
vaak aanraakt.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. 
Steun elkaar in deze moeilijke tijd. 
Houd het veilig, en gezond.

Help je je buren?
Poets je je omgeving?
Ga je boodschappen voor iemand doen? 
Help je met zorg?
Doe je iets leuks met je kinderen? 
...

Doe jij ook iets om deze tijden van corona
goed door te komen? 
 

Laat het ons weten! Stuur een berichtje en
eventueel een foto naar info@nieuwdak.be

De lente is daar!
Ondanks het coronavirus gaat de lente gewoon door. En
gelukkig maar! Het moment dus om je woning eens goed te
poetsen.
Weet je niet hoe beginnen? Wij geven je wat inspiratie:lente

POETS 1. Ruim je woning grondig op en gooi afval (correct) weg.

2. Ontdooi de koelkast en diepvriezer en maak ze dan goed
zuiver. Vervallen producten gooi je best weg. Poets ook het
aanrecht, de oven en microgolf.


