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DE BOUW VAN ONS WOONPROJECT MALBURGEN-OOST ARNHEM IS GESTART
Onder grote belangstelling is op maandag 4 december de start van de bouw van onze droom in
Malburgen-Oost in Arnhem volgens Indisch gebruik ritueel ingewijd. Onder de belangstellenden
bevonden zich vertegenwoordigers van Stichting Impian Kita Nederland, Impian Kita Arnhem,
aspirant bewoners, Volkshuisvesting Arnhem, Stichting Nusantara Zorg en Bangsa Dunia. Het
uitstrooien van het zout symboliseert het reinigen van de bouwgrond. De nasi kuning staat
symbool voor het behouden van de cyclus en dankbaarheid. Namens Volkshuisvesting Arnhem
heeft Roelie v.d. Weide een fraai gedicht voorgedragen.
Binnen enkele maanden zal Impian Kita Arnhem een beslissing moeten nemen of er één of twee
woonblokken zullen worden toegewezen (resp. 24 of 48 woningen). Impian Kita Arnhem roept
daarom belangstellenden op om zich op korte termijn in te schrijven voor dit unieke woonproject.
De oplevering van de woningen zal naar verwachting eind 2018 zijn.

VOORLOPIGE BEWONERSCOMMISSIE WOONPROJECT PARKWONEN MALBURGENOOST ARNHEM
Impian Kita Arnhem is erin geslaagd om een voorlopige bewonerscommissie in het leven te roepen
t.b.v. het woonproject Parkwonen Malburgen-Oost te Arnhem. De bewonerscommissie zal de
belangen van de toekomstige bewoners gaan behartigen. De commissie wordt aangehaakt in de
verdere ontwikkeling van de plannen rondom dit unieke woonproject. De bewonerscommissie
bestaat uit de volgende vrijwilligers: Edward Brouwer, Maurice v.d. Ende, Ferry Koch, Max v.
Maanen en Ronald Schubert. Op termijn zal deze commissie zich verkiesbaar laten stellen door de
bewoners. Impian Kita Arnhem wenst de commissie veel succes.

AANVRAAG SUBSIDIE VOOR DE INRICHTING GEZAMENLIJKE GROEPSRUIMTE
Om de inrichting van de groepsruimte te kunnen verwezenlijken heeft Stichting Impian Kita
Nederland subsidie aangevraagd. Op dit moment is nog niet bekend of deze subsidieaanvraag zal
worden toegekend. Wij hopen op korte termijn hierover meer informatie te kunnen verstrekken.

FACEBOOKPAGINA
Stichting Impian Kita Nederland publiceert ook berichten op Facebook. De stichting heeft hiervoor
een facebookpagina ontwikkeld. Wilt u ook via facebook op de hoogte blijven van ontwikkelingen
van de activiteiten van Stichting Impian Kita Nederland? Klikt u dan op de link:
https://www.facebook.com/Stichting-Impian-Kita-Nederland-802277933266655/?ref=bookmarks
Hebt u deze nieuwsbrief via de post ontvangen en hebt u toch een facebookaccount? Zoekt u dan
op Facebook op Stichting Impian Kita Nederland. Als u op deze pagina bent aanbeland kunt u
“Leuk” aanklikken. U ontvangt vanaf dat moment ook alle berichten via Facebook.

SELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU
Stichting Impian Kita Nederland en Impian Kita Arnhem wensen iedereen prettige kerstdagen en
een voorspoedig en gezond 2018 toe. In veel opzichten zal 2018 een spannend jaar worden. Wij
verwachten eind 2018 dat onze droom Rumah Impian Kita zal uitkomen en de bouw van ons
woonproject Parkwonen in Malburgen-Oost in Arnhem zal zijn afgerond.

VRAGEN?
Heeft u naar aanleiding van de informatie uit deze nieuwsbrief nog vragen die niet beantwoord
zijn? Neemt u dan gerust contact op met Impian Kita Arnhem:
Email: arnhem@impian-kita.nl

Telefoon: 06-82815977

