
Overhoop zoekt investeerders
Geachte heer/mevrouw,

Graag willen wij u laten delen in een bijzonder plan dat we hebben
met Overhoop, een christelijke woongemeenschap in de Utrechtse
wijk Overvecht. 

We huren een voormalig winkelblokje aan een plein, midden tussen
sociale huurflats. Het is al tien jaar een open en gastvrije
gemeenschap, waar mensen uit verschillende culturen wonen en
samenkomen.

Kopen en renoveren

In februari 2020 hebben we een koopakte getekend met de eigenaar,
woningcorporatie Mitros, over de aankoop van het gebouw. Dat
betekent dat we kunnen blijven, en zelfs uitbreiden met een extra
gezin. We willen het gebouw kopen als wooncoöperatie, waarmee
we de tweede huurdersgroep in Nederland zullen zijn die daarin
slaagt.

We zijn bezig met allerlei experts om er een zo duurzaam mogelijke
renovatie van te maken. We willen een gasloos, groen huis, met zo
veel mogelijk hergebruikte materialen. Daarmee wordt het een mooi
proefproject dat ook inspirerend is voor anderen. In het pand komen
vier woningen, twee gastenappartementen, een buurtwinkel en een
buurthuiskamer.

Onze vraag is: zou u willen participeren in ons initiatief, door
middel van een lening? Als u meer wilt weten, kunt u altijd bellen,
maar het liefst komen we een keer langs om kennis te maken.

Met vriendelijke groet,

Woongemeenschap Overhoop
tel. 06-18409284 / overhoop@overhoopoverhoop.nl

 

Overhoop in het kort

Overhoop is een 
woongemeenschap van 4 
woningen en 1 
gezamenlijke ruimte, 7 
kernbewoners, 3 kinderen 
en 3 gasten. En een 
weggeefwinkel.

We willen graag 
samenleven op een open, 
gastvrije manier, midden in 
de wijk Overvecht, een 
wijk met veel arme en 
ontheemde mensen. We 
willen op zoek naar wat het 
betekent om weer samen 
familie te zijn. Dat doen we 
vanuit ons geloof dat God 
aan het werk is aan een 
nieuwe wereld, waarin wij 
allemaal, uit alle culturen, 
weer één familie zullen 
worden.

Dat maken we praktisch op 
allerlei manieren: een 
natuurwerkgroep in het 
bos, bijbelstudieavonden, 
films, vrouwenavonden, 
muziek en natuurlijk vaak 
samen eten. We voelen ons 
deel van de buurtkerk en 
ook de bredere kerk van 
Overvecht. En we werken 
samen met alle mensen die 
zich inzetten voor de wijk.

We huren nu tien jaar op 
tijdelijke basis, maar door 
de koop kunnen we blijven 
bestaan, en zelfs uitbreiden 
naar 8 appartementen. We 
zullen versterking krijgen 
van een nieuw gezin.



Financiering

De aankoop en de renovatie kosten samen 
ca. € 1,55 mln. Samen met professionele 
adviseurs hebben we daar een grondig 
financieel plan voor opgesteld. Dat kunnen we 
uiteraard laten zien, maar in het kort ziet de 
dekking er als volgt uit:

2 ton – subsidies en giften
3,5 ton – lening Protestantse Diaconie Utrecht
1 ton – lening gemeente Utrecht
7 ton – lening GLS-bank
2 ton – crowdfunding

Voor deze laatste 2 ton hebben we u nodig!

Juridisch

Woonvereniging Overhoop wordt eigenaar van
het pand. De leden worden huurders. Een 
nieuwe stichting Overhoop (met ANBI-status) 
gaat ons helpen met onze sociale activiteiten 
en houdt toezicht op het financieel beleid.

In onze statuten ligt vast dat vermogen dat in 
de loop van de tijd wordt opgebouwd, nooit 
aan (voormalige) bewoners mag worden 
uitgekeerd, maar altijd moet worden besteed 
aan een diaconaal doel.

Meer informatie

Voor onze visie en plan van aanpak verwijzen 
we u door naar ons businessplan, dat is te 
vinden op www.overhoopoverhoop.nl.
De financiële onderbouwing kunnen we 
toesturen.

Het werk van Overhoop in Overvecht bestaat
uit een gastvrije woongemeenschap. Er is een

weggeefwinkel aan verbonden en er zijn
nauwe banden met de Buurtkerk dichtbij. Een
heel bijzondere presentie in een van de meest
kleurrijke woonwijken van Utrecht. Groen en

gastvrij! Het licht van Christus in een vaak
donkere plek van onze stad. 

– Wim Rietkerk, oprichter l’Abri Nederland,
emeritus predikant NGK, voormalig

gemeenteraadslid Utrecht

Door de woongroep is er meer rust gekomen
in dit deel van de wijk. De grote aantallen

woningen hier huisvesten gezinnen met vaak
veel problematiek en dat zal ook zo in de

toekomst zo zijn. Woongroep Overhoop zie ik
als een basis van waaruit deze buurt weer
opnieuw opgebouwd kan worden. Zonder

woongroep vrees ik dat dit deel van de wijk
weer heel gauw de grootste probleembuurt

van Overvecht wordt.

– Liesbeth Maats, gemeente Utrecht
(Wijkbureau Overvecht)


