Nieuwsbrief september 2017

ONTWIKKELINGEN RONDOM ONS PROJECT PARKWONEN IN MALBURGEN-OOST
Op woensdag 23 augustus 2017 jl. heeft Impian Kita Arnhem een informatieavond georganiseerd
op locatie SWOA de Gaanderij, Driemondplein 1, 6843 AN Arnhem. Op deze avond, die goed is
bezocht door vele belangstellenden, waren ook Volkshuisvesting Arnhem en zorginstelling
Nusantara op uitnodiging van Impian Kita Arnhem aanwezig. Volkshuisvesting Arnhem heeft een
presentatie gegeven over alle financiële aspecten waarmee rekening moet worden gehouden
rondom ons woonproject Parkwonen. Nusantara heeft een presentatie gegeven omtrent de
dienstverlening die het aanbiedt als zorginstelling. Na afloop van iedere presentatie hebben de
aanwezigen vragen kunnen stellen, die door de presentatoren ruimschoots zijn beantwoord. De
verwachte start van de bouw is januari 2018.

PRESENTATIE VOLKSHUISVESTING ARNHEM

VERKEERDE EMAIL OF POST ONTVANGEN
Recent hebben geïnteresseerden in ons woonproject Parkwonen Malburgen-Oost te Arnhem per
abuis een email of brief ontvangen van Impian Kita Ede/Wageningen. Impian Kita Arnhem biedt
hiervoor haar excuses aan en verzoekt deze email of brief als niet verzonden te beschouwen.

GEZOCHT: KANDIDATEN BEWONERSCOMMISSIE
Impian Kita Arnhem is naarstig op zoek naar kandidaten voor de toekomstige bewonerscommissie
van ons woonproject Parkwonen Malburgen-Oost te Arnhem. De bewonerscommissie zal de
communicatieschakel worden tussen bewoners en Impian Kita Arnhem. Daarnaast zal de
bewonerscommissie zich gaan bezighouden met het mede organiseren van allerlei activiteiten
voor de bewoners. Is uw interesse gewekt en wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor de bewoners
van ons woonproject Rumah Impian Kita? Neemt u dan z.s.m. contact op via email
arnhem@impian-kita.nl of telefoon 06-82815977.

FACEBOOKPAGINA
Stichting Impian Kita Nederland publiceert sinds kort 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.

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

