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Informatie over de bijeenkomst in De Malburcht op zaterdag 8 april jl. 
De opkomst op deze informatiemiddag was, wellicht door het zonnige weekend, minimaal. Er 

zijn echter nieuwe ontwikkelingen voor u als geïnteresseerden van het Project Rumah Impian 

Kita Stadseiland. 

Samenwerking met Stichting Nusantara 
Er is een samenwerkingsverband ontstaan tussen Stichting Impian Kita Nederland en Stichting 

Nusantara. De diensten van Stichting Nusantara bestaan uit zorg en hulp voor degenen die 

hiervan gebruik willen maken. Natuurlijk is dit geheel vrijblijvend! 

Daarnaast heeft Stichting Nusantara de middelen en mogelijkheden om u als toekomstige 

bewoners van Rumah Impian Kita op verschillende fronten te ondersteunen, ook o.a. in het 

realiseren van een gezamenlijke ruimte en andere activiteiten. 

Op Nusantara.nl kunt u meer informatie vinden. 

2 woontorens 
Stichting Volkshuisvesting Arnhem heeft ons nu de mogelijkheid aangeboden om ook 

geïnteresseerden buiten de regio Arnhem in te schrijven voor dit Project. Mede door de grote 

belangstelling van u allen zijn er nu dan ook 2 torens aan Impian Kita Arnhem toegewezen. 

Hierdoor hebben wij nu de beschikking over 48 wooneenheden. 

Om in aanmerking te komen dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

Leeftijd vanaf 55 jaar. 
Uw oorsprong ligt in het voormalig Nederlands-Indië of u heeft een sterke band met de Indische en/of 
Molukse cultuur. 
Een bruto jaarinkomen van maximaal € 40.349,- 
Meer informatie over het jaarinkomen kunt u lezen op:  
https://www.entree.nu/informatie/passend-toewijzen/ 
 
De start van de bouw is opgeschort met 6 maanden. In verband met de aangevraagde 
vergunningen is de verwachte start van de bouw eind 2017.  
 
U kunt de vrijwilligers van Impian Kita Arnhem ontmoeten op de volgende bijeenkomsten: 

 Bangsa Dunia Bersama op zaterdag 20 mei 2017 van 12:00 uur tot 18:00 uur in de Akker 

71, Akkerwindestraat 71  6832CV  Arnhem. 

 Pasar Kecil op zaterdag 3 juni 2017 van 12:00 uur tot 19:00 uur, locatie Siza de 

Buitenplaats, Marasingel 19 Schuytgraaf Arnhem. 

Onze volgende informatiebijeenkomst staat gepland op woensdag 23 augustus 2017 van 19:00 
uur tot 21:00 uur locatie SWOA de Gaanderij, Driemondplein 1, 6843 AN Arnhem.  
U bent van harte welkom vanaf 18:30 uur. 
 
 

 

http://www.nusantara.nl/
https://www.entree.nu/informatie/passend-toewijzen/


Voorlopig ontwerp Rumah Impian Kita Arnhem maart 2017 

In de wijk Stadseiland Arnhem-zuid. 

Voor- en zij aangezicht. 

 

schetsontwerp groen en parkeren

 

voorlopig ontwerp woningen okt 2016  

Voor informatie of verzoek om een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met: 

Stichting Impian Kita Nederland 
’t Holland 19  
 6921 GX Duiven E:arnhem@impian-kita.nl  T: 0682815977 

mailto:arnhem@impian-kita.nl

