
Maar misschien wil je onze werking extra steunen?                    
  Voor wie een bijdrage wenst te storten :
  Zonder fiscaal attest : rek.BE22 8804 4157 3147 van ’t Huis-werk. 
  Met fiscaal attest  : rek BE 47 4675 0017 0180 van Caritas 
  Hulpbetoon  vzw met vermelding “ voorkeur ’t huis-werk”

Wil je meer weten over onze werking?
  Neem een kijkje op onze website www.vzwthuis-werk.be 
  Neem contact met Marc Reuse (051 200533) of met 
  Luc Wouters (051 201403)
  

't Huis-werk vzw is lid van Welzijnsschakels en steunt van harte 
de campagnes van Welzijnszorg
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Groot nieuws!

Ons vorig Venster is weer een tijdje geleden. Niet dat we  
stilgezeten hebben, integendeel. De woning in de Ieperstraat is 
picobello afgewerkt en bewoond : weer een gelukkig iemand.

Het grote nieuws is dat wij op de Algemene Vergadering beslist 
hebben een bijkomende woning aan te kopen. Niet evident de 
dag van vandaag, maar we konden een instapklare woning kopen 
aan een haalbare prijs én we beschikten over wat opgebouwde 
reserves.

Tot zover het goede nieuws. Maar: om die aankoop te realiseren 
hebben we nog 50.000 euro nodig. Daarvoor willen wij opnieuw 
beroep doen op sponsors, op giften en op leningen.

Dat moet lukken en hoe jij daar kan toe bijdragen lees je in de  
brief die je samen met dit Venster ontvangt.

Op de volgende bladzijden laten we jullie alvast genieten van het 
werk dat in de Ieperstraat gerealiseerd werd. Ook dat mag gezien 
worden!

‘t Huis-werk v.z.w.

p.a. Gitsestraat 287

8800 Roeselare



Grondige verbouwingen in de Ieperstraat

De woning was aan een opknapbeurt toe en die hebben we grondig 

aangepakt :

• vernieuwing van het raam en de deur aan de voorkant

• plaatsing van zolderisolatie

• akoestische isolatie op de zijmuur om burenhinder te beperken

• een nieuwe keuken

• een frisse nieuwe verflaag

• centrale verwarming voor heel de woning

Samen met de installatie van een nieuw sanitair en de aanpassing van de 

slaapkamers in de vorige verbouwing, beantwoordt de woning nu echt wel 

aan de hedendaagse comfortvereisten.

Beelden zeggen meer dan woorden


