Jaarverslag 2017 - De Kernen

Beste relatie,

Goede kwaliteit van wonen en leven vinden we heel belangrijk voor onze huurders in de 35 dorpen. In
onze ontwikkeling naar een netwerkorganisatie, zoeken we de verbinding intern en extern. Een goede
samenwerking is belangrijk om meer te kunnen bereiken. Samen staan we sterk.

We hebben in 2017 veel kunnen betekenen voor onze huurders. Op het gebied van verduurzamen,
betaalbaarheid en leefbaarheid. Met huurders en partners zijn we in gesprek gegaan, op zoek naar
nieuwe mogelijkheden. Samen moeten we de verantwoordelijkheid nemen. Wat is er nodig en wie zijn er
nodig? Wat kunnen we zelf betekenen? Het voelen en erkennen van een gedeeld gezamenlijk belang,
daar begint het mee.

In deze e-nieuwsbrief staat een link naar ons digitale jaarverslag 2017 'Samen sterk', een infographic met
het jaar 2017 in vogelvlucht en een link naar de populaire versie. Verder is de volgende editie van
ons bewonersblad Pit nr. 1 2018 uit. De Kernen bestaat dit jaar 50 jaar en daar staan we graag even bij
stil. In 50 jaar tijd is er veel veranderd. Veel huurders aan het woord, u leest mooie en bijzondere verhalen
in deze Pit.

Ik wens u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Marinus Kempe
Directeur-bestuurder
Woonstichting De Kernen

www.dekernen-jaarverslag.nl

Lees hier de populaire versie van ons jaarverslag 2017 >>

Het jaar 2017 in vogelvlucht, 'De Kernen, Samen sterk'.

Lees hier onze Pit nr. 1 2018 >>

De Kernen
Korenstraat 1
5321 GV Hedel
T 088 58 24 000
info@dekernen.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter.
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