
NIEUWE BEWONER GEZOCHT VOOR WOONGROEP SPLITJEVO 

Oude Azaleastraat te Nijmegen (17m2 - EUR 370,- incl. per maand) 

Vanaf 1 januari 2021 komt er bij ons in huize 
Splitjevo een kamer vrij! Ben jij die fijne nieuwe 
huisgenoot die hier met ons in de woongroep voor 
onbepaalde tijd komt wonen?  
 
Wij zijn een gezellige, zelfstandige woongroep met 
veel eigen verantwoordelijkheden.  Gezamenlijk 
hebben we vrijwel alles voor het zeggen en we 
kunnen zo zelf actief investeren in een prettige 
woonsituatie. Daarom zijn we op zoek naar iemand 
met empathisch vermogen en goede 
communicatie-skills die graag de handen uit de 
mouwen steekt m.b.t. het leefbaar houden van de 
huiskamer, tuin en andere algemene ruimtes. 

 
Want dit huis is echt ons thuis. Iedere woensdag koken en eten we samen. Andere dagen 
van de week zijn we meer op onszelf omdat we verschillende ritmes hebben. Het is heel fijn 
om elkaar regelmatig tegen te komen - van kort praatje tot diepgaand gesprek! We houden 
van elkaars gezelschap en zijn er voor elkaar, ook op moeilijkere momenten. Kortom: we 
hechten waarde aan onze eigen ruimte, maar leven met veel respect voor en genegenheid 
naar elkaar. Onze lieve poes Izzi gaat zeker weten je hart stelen. Ze is aanhankelijk en 
avontuurlijk tegelijk! We hebben in onze gezamenlijke woonkamer geen televisie staan, 
maar wel een beamer en speakers :-) én een goede snelle internetverbinding door het hele 
huis. Ook hebben we een mooie, heerlijke achtertuin (voor zalige zomeravonden!) die we 
gezamenlijk onderhouden. 
 
Ons huis komt uit de jaren 30 en is een aantal jaar geleden gerenoveerd tot een 
comfortabele en brandveilige woning. Op sommige plekken is het wat gehorig, vandaar dat 
we ook qua geluid altijd rekening houden met elkaar. 
 
Momenteel wonen we met twee jonge mannen en twee jonge vrouwen van rond de dertig 
jaar, en we kijken uit naar iemand rond diezelfde leeftijd (vanaf +/- 27 jaar).  
 
Omdat we een woonvereniging zijn leggen wij geen verantwoording af aan een huisbaas, 
maar aan elkaar. Het is voor ons belangrijk dat jij hier als nieuwe medebewoner ook zorg 
voor wilt dragen. We hebben ook een bestuur waar je onderdeel van zou kunnen worden. 
PS omdat wij onder de Woningbouwvereniging Gelderland vallen (= sociale huur), is er een 
inkomensgrens van € 39.055,- per jaar (peiljaar 2020).  
 
Herken jij jezelf als onze nieuwe huisgenoot omdat je dezelfde (woon)wensen, normen 
en waarden hebt? (en heel erg van poezen houdt!) Stuur een mailtje naar 
splitjevo@gmail.com en je hoort snel van ons.  
 
PS. officieel is de kamer per 01-01-2021 beschikbaar, maar de huidige bewoner vertrekt al 
eerder in december. Je bent welkom om in overleg eerder te verhuizen. 
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Gezamenlijk kampeertripje naar Vlieland! 
 

 
Zomeravonden  

 
Izzi in de tuin  



 

 

 

 


