
Klaar die klus!
Sité helpt een handje 

U kent het vast: een klusje dat al weken, maanden of zelfs jaren ligt te wach-

ten. Omdat u er het geld niet voor heeft, het werk te zwaar voor u is of omdat 

u niet weet hoe u het moet aanpakken. Misschien stond u zelfs al op het punt 

om u op te geven voor het programma ‘Help, mijn man is klusser’. Geen nood: 

Sité helpt u graag een handje. Zo klaren we samen die klus! Oók als het gaat 

om slimme tips voor een lagere energierekening.  

Vergeet u niet het  
Klussen-Aanmeld-Formulier  

in te sturen?

Win een prijs met uw klus
Heeft u een klus geklaard waar u trots op bent?  

Iets opgeknapt wat er nu weer fantastisch uitziet? 

Of heeft u een bespaartip waar andere huurders ook 

van kunnen profiteren? Geef het aan ons door via 

www.swd.nl/klaardieklus of onze Facebookpagina. 

Dan maakt u kans op een mooie waardebon  

in de categorie huis, thuis of tuin!! 

3 juni: de kick-off 
Op zaterdag 3 juni gaan onze klusweken van start.  

Op die dag steken twee teams van onze medewerkers 

vrijwillig de handen uit de mouwen. Zij gaan op pad 

om bij huurders thuis een aantal klussen te klaren. 

Verven, behangen, poetsen en samen aan de slag in 

de tuin. Onze medewerkers zijn er klaar voor! Deze 

huurders zijn voorgedragen door Stichting  

Present. In de weken erna gaan we aan de slag  

bij de huurders die zijn aangemeld via het Klus-

sen-Aanmeld-Formulier.  

7 oktober: de afsluiting
Dit klusproject sluiten we af op 7 oktober:  

de Dag van het Huren. Op die dag maken we  

ook de winnaars van de prijsvraag bekend. 

Hulp van én aan statushouders: 
twee vliegen in één klap
Bij dit project worden we ondersteund door maat-

schappelijke organisaties als Present en Pauropus. 

Ook maken we gebruik van de inzet van stagiairs 

Taalervaringsplaatsen. Dit zijn vluchtelingen die 

in ons land mogen blijven. Zij helpen ons met het 

opknappen van klussen bij huurders. En wij helpen 

hen bij het leren van onze taal en cultuur. Voor 

iedereen een mooie ervaring!

Meld een klus aan, 
dan klaren we ‘m samen!
Het kan gebeuren dat het u – of iemand in uw  

omgeving – niet lukt om een klus zelf op te 

knappen. Geef uzelf of die ander dan op via het 

Klussen-Aanmeld-Formulier bij deze folder. Uit 

alle inzendingen kiezen wij een aantal klussen 

die onze klusjesman of hovenier gratis komt 

uitvoeren. 

www.swd.nl  SiteWoondienstenDoetinchem     sitedoetinchem

TUIN:
Het juiste gereedschap kunt u ook lenen!
Wilt u graag zelf de klus klaren? Maar heeft u het 

juiste tuingereedschap niet in huis? Sité en het 

wijknetwerk starten in de wijken Noord en Schöneveld 

met een uitleenpunt voor tuingereedschap.  

Wilt u bijvoorbeeld aan de slag in de tuin maar heeft 

u geen gereedschap leent u dit dan. In Doetinchem 

noord kan dit bij het Trefpunt en in de wijk  

Schöneveld bij de Belevingswoning. Hier leent  

u bijvoorbeeld een hark, schoffel, schep of een  

heggenschaar. Kijk voor meer informatie op  

onze website: www.swd.nl/klaardieklus.



Welke klus moet geklaard?
Een loszittende plint, een scheefhangend  

keukenkastje of een beschadigd hekje?  

Allemaal klussen waar u als huurder eigen-

lijk zelf verantwoordelijk voor bent.  

U bent van goede wil maar misschien niet zo 

handig of u weet niet waar, of hoe, u moet 

beginnen. Toch zijn de meeste klusjes in huis 

eenvoudiger dan ze lijken. 

Daarom helpen wij u de komende maanden 

graag op weg zodat u goed voorbereid thuis 

aan de slag kunt. Zo geven wij u bijvoorbeeld 

goede adviezen en leest u praktische tips op 

onze website en op onze sociale media. 

Heeft u vragen? Stelt u deze dan gerust aan 

ons huis, thuis of tuin team.  

Onze medewerkers beantwoorden uw vragen 

graag zodat u snel verder kunt. 

Om welke klussen gaat het? 
We geven tips en adviezen of komen helpen 

bij klussen die niet meer dan een dagdeel in 

beslag nemen. Het plaatsen van een nieuwe 

dakkapel, zonnepanelen, keuken of badkamer 

hoort hier dus niet bij. 

De volgende klussen wel 

Bekijk onze tips en praktische 
instructiefilmpjes

Op onze website en Facebookpagina vindt u  

praktische tips en instructiefilmpjes. Deze  

begeleiden u stap voor stap bij diverse klussen in 

en om het huis. Kijk op www.swd.nl/klaardieklus, op 

www.facebook.com/SiteWoondienstenDoetinchem 

of op youtube (SitéWoondiensten) en doe er uw  

voordeel mee! 

Vraag het de vakman!

Wordt uw klus niet behandeld op onze site of  

Facebookpagina? Vraag dan gerust ons huis, thuis  

en tuin team om advies. Dit kan door te bellen  

met onze klantenservice: 0314 – 37 20 00.  

Of geef uw vraag door via Facebook  

(@SiteWoondienstenDoetinchem) of Twitter  

(@SiteDoetinchem). We helpen u graag verder! 

Besparen: de energiecoach weet hoe!

Wilt u meer weten over energiebesparing en wat 

u kunt doen voor een lagere energierekening?  

Sité werkt samen met energiecoaches van het 

verduurSaam energieloket. De energiecoach helpt 

u graag met een gratis adviesgesprek. Opgeven 

kan via het aanmeldformulier. De energiecoach 

neemt dan telefonisch contact met u op!

“Aangenaam, ik ben Ronnie, klusjesman van Sité. 

Als rasechte vakman weet ik raad met elke klus, 

binnen én buiten. Waar kan ik u, een familielid of 

iemand in de buurt mee helpen? Meld uw klus 

– of die van een ander – via het formulier dat u 

bij deze folder vindt. De belangrijkste meldingen 

gaan we aanpakken. Wie weet, sta ik straks  

dus bij u op de stoep om te helpen. Zodat u na  

afloop kunt zeggen: ‘Klaar, die klus!’  

Fijn vooruitzicht toch?” 

 HUIS
Alles in huis wat beschadigd is of wat niet 

meer werkt. Hierbij kunt u denken aan 

een kapotte deurbel, een deurklink die niet 

meer goed vastzit of een lamp die het  

niet meer doet. 

THUIS
Alles rondom energiebesparing  

en het omlaag brengen van uw  

energierekening. 

TUIN
Alles in de tuin wat toe is aan een  

opknapbeurt. Zoals losliggende tegels,  

te groot geworden struiken of een  

kapotte schutting. 
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