
Voor  
grootse 
denkers 
met een 
kleine 
footprint

Uitnodiging
2 december
19.00 uur
Eerste informatie- 
bijeenkomst met 
kennismaking
Wijkhuis de Geseldonk
Cederhoutstraat 44
Helmond 

Meld je aan:
www.mhome.nu/ 
brandevoort

bouwt in Brandevoort.

We gaan van start! 
Het is nog moeilijk voor te stellen, maar binnen de  
Helmondse wijk Brandevoort verrijst de komende jaren 
een bijzondere buurt! Een buurt waarin innovaties op  
het gebied van vervoer, gezondheid, data, energie en 
circulair bouwen worden ontwikkeld en toegepast.  
Binnenkort plaatsen wij hier de eerste mHomes.  
Hiermee start de bouw van ‘de buurt van de toekomst’, 
ontwikkeld door Brainport Smart District. 
 

Wonen in een mHome
Een mHome is een modulaire, duurzame en comfor-
tabele 3-kamerwoning, geschikt voor 1 à 2-persoons 
huishoudens. Doordat de woning helemaal is gemaakt 
van natuurlijke materialen, heeft de mHome een gezond 
binnenklimaat en direct een positieve invloed op zowel 
geestelijke als lichamelijke gezondheid en innerlijke rust. 
Prachtig en uniek wonen dus! 

Samen maken we de buurt! 
Wij geloven dat wonen grootser is dan leven tussen  
vier muren. Daarom wordt deze wijk in Brandevoort  
een bijzondere wijk. Een wijk waarin bewoners elkaar 
opzoeken om de buurt vorm te geven, samen meer te  
bereiken en de buurt tot leven brengen. Droom jij over 
het gezamenlijk inrichten van gemeenschappelijke  
binnen -en buitenruimtes? Zie jij de meerwaarde van 
het delen van bijvoorbeeld wasmachines en elektrische 
auto’s? En wil jij aanhaken bij de meest dynamische  
fase van de ontwikkeling van deze buurt?
 

Denk mee, doe mee, beslis mee  
Meld je nu aan voor de bijeenkomst op 2 december en 
deel jouw ideeën met misschien wel jouw toekomstige 
buren. Meld je aan via www.mhome.nu/brandevoort.
 

Is dit jouw woondroom? 
Begin 2022 plaatsen wij de eerste vier mHomes! Ben  
jij nieuwsgierig, niet bang voor het onbekende en wil  
jij dit vanaf het eerste uur meemaken? Laat het ons 
zo snel mogelijk weten via ikwoon@mhome.nu.  
Misschien woon jij volgend jaar wel als één van de  
kwartiermakers in een mHome.

Wil jij wonen in een modulaire 
duurzame woning?

Vragen? 
ikwoon@mhome.nu
085 - 800 05 83
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