
Beste bewoner, 

 

Het lijkt alsof de wereld is veranderd. Straten zijn leeg, veel winkels gesloten, scholen zijn dicht en de 

meeste mensen zijn vooral thuis. We missen allemaal onze koffie afspraken, onze praatjes en onze 

andere contacten. Met deze brief willen we u vooral laten weten dat u er niet alleen voor staat.  

 

Bedankt voor uw begrip 

We doen onze uiterste best om u de service te bieden die u van ons gewend bent. We voeren 

spoedreparaties uit, blijven nieuwe woningen bouwen en we blijven nieuwe huurders verwelkomen. 

We merken dat u veel begrip heeft voor de zaken die we nu tijdelijk niet op kunnen pakken, zoals niet 

spoedeisende reparaties. Daar wil ik u hartelijk voor bedanken. Heeft u een onderhoudsabonnement 

bij ons? Dan krijgt u de kosten van uw abonnement van ons terug over de periode dat we geen 

service kunnen leveren. Het kost ons wat tijd om dit te regelen, u hoort hier binnenkort meer over. 

 

Samen tegen eenzaamheid: Praat met Portaal 

Voor veel mensen is deze tijd onzeker en eenzaam. Het dagelijks leven is een stuk minder gezellig en 

voor sommige mensen ligt eenzaamheid op de loer. Tegen die mensen wil ik zeggen: we staan voor u 

klaar. Heeft u behoefte aan een gezellig praatje? Praat met Portaal. Over hobby’s, over uw kinderen of 

kleinkinderen, of gewoon over wat u bezighoudt. U kunt ons bellen op nummer 088 - 767 82 25. We 

maken graag een praatje met u. 

 

Onzekerheid over uw financiën?  

Het coronavirus treft velen ook financieel. Heeft u te maken met een plotselinge daling van uw 

inkomen? Neem dan contact op met ons via telefoonnummer 088 - 767 82 25. Wij kijken hoe we 

u kunnen helpen. Bijvoorbeeld door een regeling af te spreken. Wij zetten in deze crisis niemand 

uit zijn of haar woning, tenzij er sprake is van criminele activiteiten. Er zijn ook diverse loketten 

vanuit de overheid beschikbaar voor mensen in financiële nood. Hierover leest u meer op 

www.portaal.nl.   

 

We letten op elkaar 

Ook mensen die om u heen wonen, kunnen eenzaam zijn, of wat hulp nodig hebben. We zien dat u 

elkaar veelvuldig helpt en bijstaat. Even een praatje maken van balkon tot balkon, een boodschapje 

neerzetten voor de deur van de buurman, of elkaar even bellen. Dat vind ik hartverwarmend. Ga daar 

vooral mee door en neem hierbij alle veiligheidsmaatregelen in acht. En heeft u onze hulp nodig? 

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.  

 

Tot slot wens ik u en uw naasten veel sterkte en gezondheid.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Dirk Jan van der Zeep 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

http://www.portaal.nl/

