
Livable 
Brengt leven in 
leegstand 

Haagse 
gemeente 
op de lunch 
in een oud 
schoolpand 

Schoolgebouw 
Jeroen is 25 jaar en op het moment woonachtig in een voormalig schoolgebouw. 
Hij woont hier samen met drie anderen. Jeroen studeert aan de Haagse Academie 
Lichamelijke Opvoeding (HALO), waar hij voor leraar lichamelijke opvoeding wordt 
opgeleid en zit nu in zijn tweede jaar. Hij besloot begin dit jaar een woning in Den 
Haag te zoeken en omdat hij goede ervaringen had met antikraak wonen, ging hij 
opnieuw op zoek naar een antikraak woning. Zo kwam Livable op zijn pad. Jeroen 

schreef zich in bij Livable en toen hij een mail kreeg 
dat Livable een oud schoolgebouw aanbood, in 
combinatie met vrijwilligerswerk voor activiteiten 
met kinderen, was hij verkocht. 

Haagse Hopjes 
Alle vier de bewoners van het voormalige 
schoolpand zijn vrijwilligers bij de organisatie 
‘Haagse Hopjes’ en studeren allemaal aan de HALO. 
Haagse Hopjes heeft op enkele pleinen in Transvaal 
een aantal containers vol met speelgoed staan wat 
door de kinderen geleend kan worden in ruil voor 
‘goed gedrag’, wat uiteen kan lopen van het helpen 

van de kleine kinderen tot helpen met het schoon houden van het plein. Ook heeft 
deze organisatie een ‘mobiele container’ genaamd 
de Hopmobiel. 

“En bij de Hopmobiel komen wij om de hoek kijken. 
Deze wordt door ons elke donderdagmiddag 
uitgereden naar het Stellenboschplein te Transvaal 
waar wij het speelgoed uitladen en er vervolgens 
gezamenlijk met de kinderen uit deze buurt een 
groot feest van maken”, aldus Jeroen. De studenten 
zijn erg enthousiast over het vrijwilligerswerk wat 



zij doen. Het vrijwilligerswerk kost tijd, maar levert 
volgens hen zeker net zo veel op.  

Lunch 
Vrijdag 22 maart jl. hebben de studenten de 
Haagse gemeente en de oprichtster van Haagse 
Hopjes, Joke van den Boomen, uitgenodigd eens 
op de lunch te komen in het oude schoolgebouw. 
Dit om te laten zien hoe het was om van een oud 
schoolgebouw een woonbaar pand te maken. Hier 

komt wel wat bij kijken, want zoals de meesten zich wel kunnen voorstellen is een 
groot pand moeilijk warm te houden. In overleg met Livable werd gekeken, hoe de 
studenten op een energiezuinige manier toch 
normaal in het pand konden wonen. De 
verwarming gaat uit als het niet echt nodig is en 
in plaats van de sfeerloze, energievretende tl-
balken hebben de studenten deze vervangen voor 
sfeervollere zuinige lampen. 

De lunch zelf was een luxe variant van een 
studentenlunch en bestond uit warme broodjes, 
koffie, jus en verscheiden soorten beleg. Dit alles werd natuurlijk geserveerd op 
verschillende soorten borden en een wijde verzameling aan bestek, zoals dit hoort 
in een studentenhuis. De studenten waren vooraf in de veronderstelling dat het 
een formele lunch zou worden, maar dat was niet het geval! De gesprekken 
verliepen soepel en het was gezellig. De vrijwilligersorganisatie is daarnaast erg 
enthousiast over de bijdrage van de studenten aan het vrijwilligerswerk. De 
gemeente heeft een goed idee gekregen wat er mogelijk is met de leegstaande 
gebouwen in hun bezit en wat de effecten zijn van het huizen van maatschappelijk 
betrokken studenten in de wijken. 

Enthousiast 
Jeroen is enthousiast over Livable omdat ze een variatie in woonruimte bieden, er 
zal voor iedereen wel iets tussen zitten en is hiernaast ook met een krap budget 
goed te betalen. Het vrijwilligerswerk is leuk, leerzaam en staat mooi op je CV. 
“Het goede contact met Livable is ook nog eens een stuk vriendelijker dat de 
gemiddelde huisbaas die om de dag komt kijken of alles wel netjes opgeruimd is. 
Kortom zeker een aanrader voor studenten die naast hun studie een klein beetje 
tijd nuttig willen besteden én een goedkope en 

uitdagende 
woonruimt
e zoeken!” 
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