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Het HogeVeer:
45 jaar groot
door klein te zijn
Jattn1ma
wu het bij lml"'PDiutinde

1rmc1-a1smur crotn te
wonlondoorCmin. Het Hop Vttristqodeatroomi--men

•• bl..,k!«iavhalic "" ze.l.&taadl&"Het is ttn k:euzeom ons te rie:hte.n op de gemeente Geertrui •
denberg. Kleine organisatie..&
wonlen aevormd door de men ·
sen \\-aar het om pat: de dién •
ten. lDJUltelzor&l'rs.vrijwil)i,ers
.., m~--.rurs.
Dunloor lam
een kleine orp..msal.le zich ook

het eerstuomplex nn H<'l H°"'
Vttr li<'l de lOfflltlalj& clin,euur

in een interview al weten dal
zelfsl.llnd,gheid en zellbeschik•
kine van de bewoners \"OOrop
si.aan in h<'l beleid. B<'luttelina
word ulioo ,.,.ridaard. prfracy en
betroli:mheid bij de maal.5cbapPIÎ stonden hOQIm het ,·aandel.

aoedrichlm op de mensen waar
het om pat. Want dat is v.ilt Yi'e
willen. En HD mt'11S<!hjlce
mul IS In de 4Sjur daarna i,i dil beleid
ffD voorv.-u..rdevoor de onwa.oa een t:radttie geworden. die iedere
van w·n orgal'UAtie: ald\15Men-- ber weer eia,n:LL.ijds
werd vormko Koninp. directeur van Het
HogeVeer.

"Het is niet dJit we altijd alles

goed doen. Murwe zijn iedere
daa bnia om onszelf te verbete-

ae&n-en en waarmee Hel Hoae
Veer zich onder-.eheidde.

Sinds Juli ditjaaru H<'l Hoge
Veer e-en Nmenwerking.sver-•

band aanaea.a.an met t"-ee an •
deft kloine znraorsanisatitt De
Wijn1aerd in Made •n Markt•
kunt zijn door klein te bl-U\--e.n.·plein Ma.uwaanle in Wijk •n
Zo heeft Het HQ&<!
v..,,.een VO'r· Alllbwil, Desamenv.wklDI\ ncht
nieuwend en toekomstbesten • :tic:hop het ondersteunen en ledianieuwbouwprojert onlwik • ren,,... elkaar om te verbeteren
keld waar de mens en zijn geluk en te ontwi.kkelen.
cenlnlal slaan. Ook qua tev-rea
denheid" bahteit en financiën
"Zodatwe ons als kleine zelf.star,.
~oort Het Hc,ae \'ttr door de
uiraoraanisat .ie versterlcen
jart'n httn aoed.
om ook de komende 45 jaar in
Het Hoge Veer kent een lange
onder andere de nieuv.-i>ouw
on•
traditie als het gaal om mens · dendieidend le kunnen blij>-.,n
le aanpak."
1erich1heid" Bij de openin& van m<'l 0<1zetnen5j1<1'1Ch
n,n en we hebben de afae-lopen
d""""1lia laten nm hoe je lrool

d.i.

