"Eigen haard is goud waard" Oostende wordt WoonWel
In 2006 werd de fusie tussen de twee sociale huisvestingsmaatschappijen “Onze Landelijke Woning”
Oostende en “Eigen Haard is Goud Waard” te Gistel een feit. De nieuwe huisvestingsmaatschappij werd
zodoende werkzaam op alle gebieden van de sociale huisvesting: kopen, lenen, huren ….
Aanvankelijk werd de naam “Eigen Haard is Goud Waard” weerhouden. Algauw gingen er echter
stemmen op om de nieuwe maatschappij ook een nieuwe naam en een nieuwe look te geven.
Alhoewel oude volkswijsheden hun nut behouden, werd de naam “Eigen Haard is Goud Waard” wat
gedateerd. Daarnaast ontstond ook enige verwarring, m.n. in Oostende alleen al waren er nu twee
“Eigen Haarden”: de sociale huisvestingsmaatschappij en de erkende kredietmaatschappij. En of dat
nog niet genoeg was, waren in Oostende ook nog twee Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM’s)
die het woord “Haard” in hun vaandel droegen, “De Oostendse Haard” en “De Gelukkige Haard”.
(overigens is er in West-Vlaanderen nog een SHM met dezelfde naam, en in het gehele Vlaanderen nog
wel een paar…). Dus een nieuwe naam drong zich op.
In een academische zitting op 3 oktober 2009 te Bredene werd de nieuwe naam WoonWel boven de
doopvont gehouden.
Na een woord van welkom door plaatselijk Schepen en OCMW voorzitter Jacky Maes, werd de keuze
van de nieuwe naam en huisstijl toegelicht door voorzitter Etienne Vercarre.
In zijn toespraak verduidelijkte directeur Pat Vansevenant dat de nieuwe naam meer is dan wat
uiterlijke opsmuk. De sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel actualiseert de sleutelbegrippen
Wonen en Welzijn in heel concrete projecten zoals geïntegreerd wonen voor mensen met autisme of
zelfstandig begeleid wonen voor licht mentaal gehandicapten. Via deelname aan het project
Tweezijdig + wordt gewerkt aan huurderparticipatie en ook de individuele woonbegeleiding wordt
verder uitgebouwd.
Gedelegeerd bestuurder van de VMSW, de heer Hubert Lyben ging daarna dieper in op het thema
Wonen en Welzijn en belichtte daarvan de vele facetten. Tenslotte gaf provinciaal gedeputeerde Dirk
De fauw, bevoegd voor o.m. wonen en welzijn, een boeiend overzicht van de diverse initiatieven die de
provincie West-Vlaanderen ter zake neemt.
Deze academische zitting werd bijgewoond door zowat 200 genodigden: huurders, kopers, collega’s,
externe medewerkers, gemeentebesturen en OCMW’s.

