‘We willen hier nooit meer weg’
Ze zochten rust en ruimte en wilden tegelijkertijd een duurzame woning creëren voor de derde levensfase. Martijn
Bos en Quirine Dekker slaagden in hun opzet in het Gelderse Hengelo. Daar woont het stel nu ruim 2,5 jaar met
veel plezier in een moderne schuurwoning, zoals ze het zelf noemen.
“We willen hier nooit meer weg”, klinkt het overtuigd.
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