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Subject: Een oplossing voor het vluchtelingenhuisvestingsprobleem TAV Burgemeester

Geachte Burgemeester,

Als er in uw gemeente onverhoopt een probleem bestaat of dreigt met betrekking tot de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen, dan kunnen wij u 
wellicht van dienst zijn.

Van oorsprong zijn wij een bedrijf dat zich bezighoudt met het realiseren van tijdelijke en duurzame, energiezuinige woningen. Wij doen dat door af 
te wijken van de traditionele bouwwijzen en door gebruik te maken van duurzame materialen, waardoor wij aanzienlijk goedkoper kunnen bouwen. 
Onze woningen hebben een stalen constructie en zijn opgebouwd uit modulaire delen.

Containerwoning
Maar in de loop der jaren hebben wij ook het concept 'containerwoning' ontwikkeld en uitgewerkt. De basis van die woningen zijn standaard ISO 
zeecontainers. Deze techniek is uitermate geschikt voor de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen.

Het negatieve beeld dat u wellicht hebt bij het concept 'containerwoning', is beslist niet van toepassing op het concept, zoals wij dit hebben 
ontwikkeld en uitgewerkt. Zo maken wij enkel gebruik van hoogwaardige materialen, zoals PIR isolatie, kunststof VEKA kozijnen met HR++ glas en 
Forbo Novilon PVC vloeren. 

Op onze site www.livingprojecthomes.com en www.tainer.nl kunt u meer lezen over de mogelijkheden die de containerwoning biedt als u relatief 
goedkope en toch gerieflijke huisvesting zoekt.

return.tainer
Onze architect Henk Middelkoop heeft, speciaal voor de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen, de return-tainer ontwikkeld. Wellicht hebt u daar al 
iets van gelezen in de krant of gehoord op de radio. Deze containerwoning wordt zodanig ingericht en geïsoleerd dat er comfortabel in kan worden 
gewoond.

In het geval de situatie in het land van herkomst weer veilig is en de bewoners kunnen terugkeren naar hun vaderland, dan kunnen 
de return.tainers tevens worden gebruikt om de spullen op te bergen die zij naar hun vaderland willen meenemen en samen met 
hun return.tainer worden verscheept. 

Meer informatie
Indien u meer wilt weten over onze oplossingen voor het probleem van de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen, dan kunt u vrijblijvend contact met 
ons opnemen. Wij zijn graag bereid u in een gesprek een nadere toelichting te geven, als bijlage vindt u ook de return.tainer brochure. Ook voor 
haalbaarheidstudies van locaties denken wij graag met u mee. 

Met vriendelijke groet / With kind regards,

Benjamin van Twist & Henk Middelkoop
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