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HOs fan de Wráld deel 2

Informatieavond op 15 juli 2016 om 20.00 uur in "Het wapen van Friesland"

onder grote belangstelling is het plan van een 'H0s fan de wráld' voorgelegd aan de
geÏnteresseerde dorpsgenoten. Tijdens deze bijeenkomst is veel besproken en is afgesproken om het
dorp te informeren over de voortgang.

Wat is er allemaal besproken?

Het plan

Als initiatiefgroep zijn wij op zoek gegaan naar een geschikte woning voor een statushoudergezin.
Omdat wij de wens hebben dat dit gezin welkom en warm ontvangen wordt in ons dorp, hebben wij
bedacht dat een ieder die daarvoor voelt, mee kan doen in dit project. Op deze manier wordt het
daadwerkelijk een huis van Easterlittens, bedoeld voor medemensen in nood.

Een huis van ons, voor hen. Een thuis.

Statushouders

Begonnen werd met een toelichting van Rudo de Bert van Taskforce Fryslán over de algemene
stand van zaken rond de vluchtelingen en het grote probleem van het huisvesten van statushouders,
Voor alle duidelijkheid statushouders zijn vluchtelingen die de toelatingsprocedure hebben
doorlopen en recht hebben op een voorlopige verblijfsvergunning van 5 jaar, hiermee hebben ze
gelijke rechten en plichten als alle Nederlanders.

Welke stappen zijn algenomen?
Een kort overzicht

- Met het idee een statushoudergezin te huisvesten is eerst Elkien benaderd om te vragen of
er binnenkort ook een woning beschikbaar zou komen. Dat bleek niet het geval.

- Daarna kwam het huis van Bussink in beeld. Er is contact gezocht en onderhandeld over de
prijs.

- Dorpsbelang en de Hervormde gemeente Easterlittens zijn benaderd
- De Hervormde gemeente Easterlittens zegt toe dat ze meedoen, gekoppeld aan de

voorwaarde dat de woning niet duurder is dan € 150.000,-
- Er is contact gezocht met het COA en met de gemeente
- Er werd gestart met de buren rondom het huis te informeren
- Telefoontje makelaar: Het huis van Bussink is verkocht! Maar dus niet aan ons.
- Op zoek naar een ander huis in deze prijsklasse. Er worden dorpsgenoten bezocht en prijzen

besproken.
- De keuze valt op de woning Huylckensteinstrjitte 15



Hoe nu verder?

Per midden oktober 2016 wordt het huis gekocht voor € 14S.OO0
De Hervormde gemeente Easterlittens heeft opdracht gegeven aan een onafhankelijke taxateur,
(taxatiebedrag is € 149.000,-) taxatie is mede bedoeld ter verantwoording naar de leden van de
De hervormde gemeente Easterlittens en alle andere aandeelhouders, de hervormde gemeente
Easterlittens neemt voor € 50.000,- aandelen in het huis. Het resterende bedrag willen we graag
samen als dorpsgenoten met aandelen bij elkaar te brengen.

Meedoen?

leder die belangstelling heeft kan meedoen met het 'H0s fan de Wráld'. Zowel financieel of als
vrijwilliger. (Zie bijgaand antwoordformulier.)
Belangstellenden kunnen een aandeel kopen van minimaal€ 100,- dan wel een schenking doen en
maken de aankoop van de woning op deze manier mogelijk.

Het zou fantastisch als we dit als dorp voor elkaar kunnen krijgen!

Nog vragen?

Bij vragen kunt u altijd even contact opnemen met één van de initiatiefnemers.

Vriendelijke groet,

Initiatiefgroep HOs fan de Wráld

Janneke Bijlsma, Aad van der Burg, Jan Bruinsma, jeltsje ottema, Anne Haringsma.

P.S.: Het uitgebreide verslag van deze informatieavond kunt u teruglezen op onze dorpssite:
www.easterlittens.nl



HUS FAN DE WRALD

DOCH MEI EN

O WURD FRIJWILLIGER

O WOL OANDIELHALDER WURDE,

MYN BIJDRAGE 15 r.,..,,........X € 100r--

O JOU IN IENMALIGE SKINKING FAN €

O WOL MEI IN GROEPKE IN OANDIEL KEAPJE, US

GROEPKE BESTIET UT:

GRAACH YNLEVERJE FOAR 1. SEPTEMBER 2OL6

(UTERSTE DATUM Y.F.M. DE KEAP OP l OKTOBER)

BIJ ANNE HARINGSMA, BAERDERDYK 10


