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In Lieven woon je met en 
zorg je voor elkaar

� Lieven
WAAR? 

Amsterdam Nieuw-West

WAT?
Studio’s en appartementen voor jongeren 

binnen een campusachtig, groen, 
energiezuinig en rookvrij wooncomplex met 
plek voor horeca, creativiteit, sport en spel. 

VOOR WIE?
1200 woonstarters waaronder  

31 HVO-Querido-jongeren (20-25 jaar) 
met psychische (niet-psychiatrische) 

problematiek die vanuit een groepswoning 
willen doorstromen en er - ook financieel -  

klaar voor zijn. Zij wonen er 1 tot 2 jaar,  
met begeleiding, tussen alle andere 

bewoners van Lieven. Daarna wordt de 
woning omgeklapt. 

VANAF WANNEER? 
Zomer 2019

PARTNERS? 
Woonstichting De Key

“Het was voor de begeleiders zo’n 
feest om vorig jaar de sleutels 
uit te delen! Die blije gezichten 
omdat ze eindelijk een eigen plek 
kregen! Dat went echt nooit. We 
merkten dat jongeren enorme 
behoefte hadden aan een eigen 
huis. En aan zekerheid: in de 
groepswoning waar ze daarvoor 
zaten, maakten ze zich er vanaf 
het begin al zorgen over dat ze 
weer weg moesten. In Lieven 
kunnen ze zeven jaar blijven 

wonen. Ze voelen zich er veilig 
en thuis. Werd er in de stad niet 
echt naar ze omgekeken, hier zijn 
ze één van de bewoners net als 
de starters, studenten en jonge 
kunstenaars in Lieven. Financiële 
begeleiding vormt een belangrijk 
onderdeel van onze steun. De 
huur ligt hoger dan in de groeps
woning. Aanvankelijk moesten de 
jongeren een nieuwe financiële 
balans zien te vinden, maar na een 
maand of vier krijgen ze daar grip 
op. Grote pluspunten van Lieven 

zijn de communitybuilders die  
ook in coronatijd  leuke dingen 
organiseren en de gangoudsten 
(zelfbeheerders) die ervoor zor
gen dat het complex schoon, heel 
en veilig blijft. Samen met de 
bewoners en eventueel de buurt. 
Want in Lieven woon je met en 
zorg je voor elkaar.” Meer infor
matie: www.startinlieven.nl

Annelotte de Haan 
HVO-Querido 

De Haan studeerde Maatschappelijk  
Werk en deed daarna een post-HBO 
studie Projectmanagement. Sinds  
vier jaar is zij projectleider binnen  
HVO-Querido; eerder werkte ze er negen 
jaar als persoonlijk begeleider.

WIE IS HIER AAN HET WOORD?


