
SLEUTELMOMENTEN SLEUTELMOMENTEN

Tekst: Louis Jongeleen | Beeld: Marcus Peters

Sleutelmomenten 
Bij woningcorporaties heet het ‘mutatie’, 
voor een huurder is het ‘verhuizen’: een 
hectische tijd waarin van alles geregeld 
moet worden. De overgang van de 
vertrouwde woonplek naar een nieuwe 
leefsituatie roept vragen op zoals: wat 
neem ik mee en wat laat ik achter? Hoe 
wil ik wonen, hoe wil ik leven? Een serie 
over verhuizen, ofwel betekenisvolle 
veranderingen in mensenlevens.

Elf maanden geleden arriveerden Federico (30) en Daiana 
(37) met hun twee kleine kinderen op Schiphol. Ze verlieten 
Argentinië, het land waar ze geboren, getogen en opgeleid 
waren en beiden een baan hadden als hoog gekwalificeerde 
computerprogrammeurs. De slechte economische situatie en 
de onveiligheid op straat en in wijken, maakten dat ze hun 
kans waagden om als expats gelukkig te worden in Nederland.

Federico: “We zijn allebei gespecialiseerd in het ontwikkelen 
van computersoftware. In Nederland is er een sterke vraag 
naar onze vaardigheden. Mijn werkgever vroeg mij om mee 
te gaan werken aan nieuwe ontwikkelingen in ons vak in 
Rotterdam. Hij hielp ons bij het zoeken naar een nieuwe plek 

Veiligheid
om te wonen. Het eerste appartement dat we huurden was in 
Rotterdam-Alexander en dat was duur, misschien omdat de 
kamers nogal overdreven gemeubileerd waren. We gaven er de 
voorkeur aan om onze eigen smaak te volgen bij het inrichten 
van een huis. Dat lukte goed, mede dankzij Woonbron.
Drie dagen geleden ontvingen we de sleutels van dit 
‘appartement’ op de tweede verdieping van het flatgebouw. 
Alle noodzakelijke faciliteiten zijn aanwezig en we hebben 
een mooie woonkamer en drie ‘slaapkamers’, twee kleine en 
een grotere. Mijn vrouw is op zoek naar een baan en leert 
ondertussen de Nederlandse taal. Ik werk fulltime op het 
kantoor van het bedrijf in het centrum van Rotterdam. Mijn 
werk zal ik voor het grooste deel thuis kunnen doen.”

“Heel belangrijk voor ons is dat we hier in de buurt de Marga 
Klompé-school hebben gevonden. Ons zoontje van een jaar en 
onze dochter van drie kunnen er terecht. We houden van het 
schoolgebouw, de leraren en het sympatieke schoolsysteem. 
Weet je, we komen uit een land waar de scholen niet zo goed 
zijn. Als je inkomen laag is, is het daar heel moeilijk om je 
kinderen naar de basisschool, de middelbare school of een 
universiteit te krijgen.”

“Eén ding was voor mij verrassend om te zien terwijl ik op weg 
was naar de supermarkt in Rotterdam. Ik zag oudere mensen 
gewoon rondrijden in hun elektrische rolstoel. In mijn land 
gaan mensen op leeftijd niet zelfstandig winkelen, omdat 

ze bang zijn om beroofd te worden. Ouderen blijven thuis 
en hebben hun ramen gebarricadeerd. Een ander probleem 
in Argentinië is de verschrikkelijke inflatie. De prijzen in 
supermarkten kunnen binnen tien maanden 50 procent 
omhoog gaan. Het huren van een appartement voor meer 
dan twee jaar is in Argentinë ook bijna onmogelijk, omdat 
verhuurders de huur verdubbelen als het contract afloopt. 
Daarom zijn huurders voordurend bezig met verhuizen.”

“De eerste keer dat ik ons nieuwe appartement binnenstapte 
realiseerde ik me ineens dat ik nooit eerder zo’n fijne plek heb 
gehad om te wonen, vanwaar je een weids uitzicht hebt over 
groen gras en bomen en waar je allerlei vogels kan horen en zien.”
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