Editie #02 | 2022

Wijkcollectie Krant BoTu
Een productie van
Stichting Wijkcollectie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zorgen voor
elkaar

Emanciperen
& groeien

Dirck Slabbekoorn Schiedamseweg 62
Onwijze Moeders Gijsingstraat 51
Bouwkeet Schiedamseweg 240
Het Bollenpandje met de Buitenboel Rosier Faassenstraat 22
Willem Beekhuizen Rösener Manzstraat
Delfshaven Helpt Jan Kobellstraat 51
Ron van den Bovenkamp Schiedamseweg 19 a
Daniëlle van den Heuvel Rösener Manzstraat 57
BoTu Bazar, 2019-2020 Schiedamseweg 127 b
Deniz Yilmaz Mathenesserweg 12B
De Verbindingskamer Gijsinglaan 426
Jacques Stoppelenburg Gijsinglaan 426
Kunstwerk de Bospoldervos Schiedamseweg 227
Juliana en Paulo Dakpark/Hudsonstraat
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Islamitische Voedselbank Rösener Manzstraat 80
Ania Katynska Schiezicht, Mathenesserdijk 272 b
Yess! Pop up Store Rosenveldtstraat 54
Muriel Kloek Park 1943
Prinses Theater Schiedamseweg 19 a
An-Dijvie Natuurvoeding Jan Kruijffstraat 47 b
Huis van de Toekomst Jan Kobellstraat 56 a
Sara Hakkenberg Bospolderplein
Nuevos Tangos Viejos Tuin HvdT, Jan Kobellstraat 56 a
Buurtsteunpunt Delfshaven Spanjaardstraat 11
Al Malek Sweets Schiedamseweg 26 b
2e Kamer More Faya Pier 80, Rösener Manzstraat
Huis van de Wijk Pier 80 Rösener Manzstraat
Woonopstand Delfshaven Visserijplein
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Stichting Wijkcollectie
Stichting Wijkcollectie bestaat sinds 2020 en verbindt
en inspireert met verhalen en erfgoed van nu. In Rotterdamse wijken werkt de stichting samen met bewoners
om een collectie van belangrijke wijkverhalen te maken:
het wijkerfgoed.
De verhalen van een wijkcollectie:
• spelen zich af in de wijk
• gaan over iets wat nu gebeurt in de wijk
• dragen bij aan het samenleven in de wijk
Een wijkcollectie levert mooie verhalen op die het verdienen om te worden gedeeld met een breder publiek.
Via VerhalenCafés, VerhalenTafels en VerhalenWandelingen krijgen de verhalen een podium. Het zorgt voor
herkenning en verbinding tussen mensen in de wijk en
de stad.
Daarnaast bevatten de verhalen belangrijke informatie,
inzichten en inspiratie voor onze onderzoekers. Het
helpt hen om cijfers en feiten over een wijk beter te begrijpen. Zo dragen verhalen bij aan (betere) oplossingen
voor vraagstukken in wijk. Naast de verhalen zijn ook de
onderlinge relaties tussen bezoekers en vertellers interessant voor de onderzoekers. Zo krijgen zij een inkijk in
de sociale verbinding en betrokkenheid in een wijk.

Victor Suy Bio bij An-Dijvie (Muzikale VerhalenWandeling ‘21)

VerhalenCafé

Meer weten over Stichting Wijkcollectie en/of de
diverse wijkcollecties? Kijk op www.wijkcollectie.nl.

Bospolder-Tussendijken
De wijk Bospolder-Tussendijken, BoTu in de volksmond,
is ontstaan uit twee wijken die zijn gescheiden door de
Schiedamseweg. Het gebied beslaat ongeveer 1 vierkante kilometer waar 14.000 mensen wonen.
Bospolder is gebouwd tussen 1910 en 1930. Het was
een gezellige arbeiderswijk die tot wanhoop van bewoners in de jaren negentig verpauperde. Ondertussen is
de wijk grondig vernieuwd. Het is een echte woonwijk
met relatief veel kinderen. Van de zo’n 7.100 inwoners is
ongeveer 17 procent jonger dan 15 jaar.
In Tussendijken heeft de geschiedenis zijn sporen nagelaten. Door een vergissing bombardeerden de geallieerden op 31 maart 1943 het hart van de wijk. Jaarlijks
vindt hier dan ook op die datum een herdenking plaats.
De lege plek als gevolg van het bombardement, werd na
de Tweede Wereldoorlog als Park 1943 en Visserijplein
ingericht. Tussendijken heeft ongeveer 7.300 inwoners.
Van de ruim 3.000 woningen is zo’n 60 procent sociale
woningbouw. Ouderen zijn sterk vertegenwoordigd in
Tussendijken.
In het programma Veerkrachtig BoTu 2028 werken verschillende organisaties, waaronder Gemeente Rotterdam, Havensteder, Delfshaven Coöperatie, Rebelgroup
en IABR, met bewoners en ondernemers aan grote
verbeteringen voor Bospolder-Tussendijken.

VerhalenCafé

Het doel van het programma is om BoTu in 10 jaar tijd te
laten stijgen naar het stedelijk sociaal gemiddelde op de
Sociale Index en ervoor te zorgen dat BoTu op dat moment ook de eerste veerkrachtige wijk van Rotterdam is.

Wijkcollectie BoTu
In BoTu is een wijkcollectie met 28 verhalen van bewoners opgebouwd. De verhalen uit BoTu vormen samen
een veelkleurig beeld van deze bijzondere wijk. Nu we
zoveel verhalen hebben opgehaald hebben we de verhalen onderverdeeld in thema’s. Op deze manier brengen
we mensen met speciﬁeke interesses of behoeften nog
beter met elkaar in contact.
De verhalen gaan over de volgende thema’s*:
• Emanciperen & groeien (6 verhalen)
• Zorgen voor elkaar (7 verhalen)
• Ondernemen & doen (5 verhalen)
• Mooier & beter (6 verhalen)
• Samen vieren & genieten (6 verhalen)
*sommige verhalen bestrijken 2 thema’s

Vertrouwen
In het eerste jaar van de activiteiten van de Wijkcollectie BoTu, valt ons op dat in de verhalen die we horen
‘vertrouwen krijgen en geven’ een rode draad vormt.
Dirck Slabbekoorn van Jumbo geeft vertrouwen aan
nieuwe werknemers door ze zonder selectieprocedure
aan te nemen. In Bouwkeet krijgen nieuwe medewerkers het vertrouwen om zich te kunnen ontwikkelen
tot een ervaren kracht. Ron de Ruiter van het Prinses
Theater heeft vertrouwen in de straat en investeert
daarom in de ingrijpende renovatie van dit karaktervolle
pand. Dit vertrouwen inspireert en maakt de weg naar
persoonlijke ontwikkeling makkelijker.

Voor elkaar
Natuurlijk gaat persoonlijke ontwikkeling en wijkontwikkeling niet vanzelf. De startsituatie van bewoners in
BoTu is onderling erg verschillend en wijkt ook af van
het stedelijk gemiddelde. Daarom zetten mensen en
groepen zich op allerlei manieren in voor de gemeenschap. Zoals de vrijwilligers van Yess! die voedingsmiddelen en andere spullen uitdelen aan inwoners uit de
buurt. Of Dirck van Jumbo, die wil voorkomen dat mensen die krap bij kas zitten naar de Voedselbank moeten.
Met een speciale kaart kunnen zij bij hem winkelen. En
zo zijn er veel voorbeelden in BoTu van mensen die zich
inzetten voor de ander.

Kritisch én actief
Nu we een tijd actief zijn in BoTu, horen we ook de meer
kritische verhalen. Groepen bewoners zijn niet langer
van plan zich zomaar neer te leggen bij het onrecht dat
zij voelen. Het verhaal van Sándor over zijn inzet tegen
het woningbeleid of de verhalen uit het Huis van De Toekomst over de gevolgen van de energietransitie zijn hier
voorbeelden van. Het kenmerkt de wijk dat het niet alleen bij kritiek geven blijft. Er worden ook alternatieven
bedacht én uitgevoerd. Het Huis van de Toekomst staat
vol met nieuwe ideeën voor de energietransitie. Jumbo
en Yess! hebben de handen ineen geslagen om armoede
in de wijk te verzachten. Muzikant Muriel Kloek zingt tijdens de coronarellen om de agressie te keren. En Sahila,
van de Valentijnschool en Onwijze Moeders, richtte zelf
een stichting op om eenzaamheid en armoede tegen te
gaan.
Lees op de volgende pagina’s de bijzondere wijkcollectie
verhalen uit BoTu.

Wandelaars VerhalenWandeling

“De wijkbewoners bepalen
wat belangrijk is”
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Dirck Slabbekoorn van
Jumbo met open hiring
nr. 0001
Dirck Slabbekoorn zet zich als supermarktmanager in
voor zijn wijk. Dirck heeft jarenlang tijdens zijn werk
in allerlei winkels te maken gehad met criminaliteit en
andere problemen. Hierdoor is hij bewuster gaan leven
en kijkt hij anders naar de mensen. Hij is ervan overtuigd
dat mensen die stelen dit vaak uit noodzaak doen en een
straf de problemen alleen maar vergroot. Daarom helpt
hij ze graag om met hun problemen om te gaan door
onder meer het inzetten van open hiring. Dirck: “Dat
betekent dat ik iedereen aanneem die bij mij solliciteert.
Waar je ook vandaan komt, iedereen hoort dezelfde
behandeling te krijgen. Ik zie mijn winkel als de wijk, dus
als thuis.”

Nr. 0002

Nr. 0001

Nr. 0003

“Iedereen hoort dezelfde
behandeling te krijgen”
“Armoede is een enorm probleem, met diefstal als droevige uiting”, zegt Dirck. “Veel mensen stelen niet omdat
ze dat willen. Ze stelen uit noodzaak, om te overleven.
Bijvoorbeeld moeders die hun kinderen eten willen
geven. Ik zie dat mensen niet altijd rond kunnen komen.
Een grote groep mensen heeft moeite om het huishoudboekje sluitend te krijgen, want boodschappen doen is
kostbaar.”
Het is het doel van Dirck om andere mensen te inspireren hetzelfde te doen: “Ik geef presentaties bij verschillende bedrijven. Ook geef ik interviews over open hiring
en armoede in de wijk en hoe zij hiermee om kunnen
gaan.”

Sahila El Barkany van de
Onwijze Moeders

Nr. 0005

“Onze kinderen hebben recht
op een veilige toekomst”
Onwijze Moeders is uitgegroeid tot een begrip. Elke
maand komen de Onwijze Moeders samen om te praten
over de veiligheid in de wijk, de kinderen en de bewoners. Sahila: “Onze kinderen hebben recht op een veilige
toekomst, en wij als ouders zijn verplicht om die veilige
toekomst te creëren.”

nr. 0002
Sahila is al twintig jaar een bekendheid op de Valentijnschool. Als medewerker ouderbetrokkenheid organiseert ze talloze activiteiten, met name gericht op de
moeders van de kinderen op school. Met het initiatief
Onwijze Moeders, wat ze samen organiseert met politieagent Marco den Dunnen, brengt ze maandelijks ouders
bijeen voor themavoorlichting en kennisdeling.
Onwijze Moeders start oorspronkelijk als politieconcept
in Overschie; in een buurthuis praten moeders over
de jongeren uit de wijk. Sahila introduceert Onwijze
Moeders vervolgens in de ouderkamer van de Valentijnschool in Bospolder-Tussendijken. Sahila: “Op deze
manier gaan we preventief te werk want voorkomen is
beter dan genezen. We moeten zorgen dat ouders weten wat er speelt bij hun kinderen en welke bedreigingen
er kunnen zijn. Tijdens bijeenkomsten horen de Onwijze
Moeders wat er in de samenleving gebeurt en kunnen ze
in gesprek gaan met elkaar en met verschillende instanties als ze hulpvragen hebben.”

Het Bollenpandje met de
Buitenboel
nr. 0004
Tonny van Sommeren was samen met Wilma van
der Wilt ooit verantwoordelijk voor het Zelfregiehuis. Hier konden mensen meer grip krijgen op hun
leven. Vanwege de sluiting van het pand in 2020 is
Tonny van Sommeren eind 2020 een nieuw avontuur
begonnen. Met haar ‘Buitenboel’ is ze een ‘Mini-Zelfregiehuisje’ gestart in het ‘Bollenpandje’ aan
de Rosier Faassenstraat 22. Daarmee wil Tonny de
wijk vergroenen en verbinden: “We delen stekjes en
bloembollen uit. Uit vragen en ideeën van wijkbewoners komen de activiteiten en het programma in
het Bollenpandje voort, de bewoners bepalen wat
belangrijk is.”

Astrid Mennen en Angela
Renfurm van Bouwkeet
nr. 0003
Bouwkeet is een makerspace en zet ‘maken’ in als middel
om jongeren uit BoTu kansen te bieden. Jongeren
leren hier concrete vaardigheden als zagen, naaien en
programmeren en daarbij leren ze samenwerken, niet
opgeven wanneer iets niet lukt en ontdekken ze hun
creativiteit. Bouwkeet biedt jongeren in de wijk een plek
waar ze hun thuissituatie even los kunnen laten, waar zij
zichzelf mogen zijn en waar iedereen gelijk is. Daarnaast
biedt Bouwkeet ook kansen voor bewoners uit de wijk.
Angela Renfurm is geboren in Spangen en bijna 22 jaar
woonachtig in Bospolder, Delfshaven. Sinds 2019 is ze in
dienst van Bouwkeet, als Balie Coördinator. In 2011 zit
Angela zonder werk en besluit om vrijwilligerswerk te
gaan doen. Angela: “Totdat ik werkloos raakte, woonde
ik wel in de wijk, maar LEEFDE er niet in en hier wilde
ik verandering in brengen.” Door haar steeds grotere
netwerk krijgt ze in 2018 een baan. Een jaar later solli-

Samen met onder meer Carolina Castro en Ximena
Dávalos van het Veerkrachthuis ondersteunt Tonny
de initiatieven uit de buurt. Zo vinden er pizzabijeenkomsten plaats voor kinderen, georganiseerd door
twee meiden uit de buurt. Er is een vrijdagmiddagterras met lokaal talent. En er zijn regelmatig
creatieve activiteiten zoals tonnen beschilderen en
borduren. Omdat Tonny al lang in de wijk actief is,
heeft ze een groot netwerk. Ze werkt veel samen. Op
dit moment maakt Tonny deel uit van een samenwerking om de zorg in BoTu op een prettigere manier te
organiseren.
Tonny’s droom? In iedere straat een Bollenpandje, zodat bewoners elkaar makkelijker kunnen ontmoeten
en samen aan een groenere en ﬁjnere buurt kunnen
werken.

citeert ze bij Bouwkeet en wordt aangenomen. “Ik ben
trots om een onderdeel te zijn van een wijk waar veel
kracht en talent is.”

“Ik ben trots om een onderdeel te zijn van
een wijk waar veel kracht en talent is”
Astrid Mennen, woont sinds 2010 in de wijk, startte als
vrijwilliger bij Bouwkeet en heeft nu een vaste aanstelling als workshopbegeleider en werkplaatsbeheerder
van de keramiekwerkplaats. Astrid: “Mijn leven is
enorm veranderd. Als je geen werk hebt, wordt je kern
aangetast. Bouwkeet heeft mij een plek gegeven waar
ik als mens kan groeien. Het heeft me mijn gevoel van
eigenwaarde teruggegeven.”

Willem Beekhuizen
nr. 0005
Willem Beekhuizen woont sinds 1976 in
Delfshaven en is sinds 1997 actief in de wijk als opbouwmedewerker. Willem: “Hierdoor zag ik veel initiatieven
van bewoners geboren worden en kreeg ik inzicht in
de achtergrond van ieders ideeën. Dat is minstens zo
belangrijk! De meeste initiatieven zijn niet meer terug
te vinden in het hedendaagse straatbeeld, maar hebben
wel bijgedragen aan de sociale structuren in de wijk.”
Willem brengt met Beekhuizen Bindt bedrijven en
bewoners onderling dichter bij elkaar. Hij houdt diverse
spreekuren in de wijk o.a. in Huis van de Wijk Pier 80.
Een van de initiatieven van Beekhuizen Bindt is de
Rijdende Theetuin, een bus die alle benodigdheden voor
een terras bevat. Op het terras op locatie ontmoeten
bewoners elkaar op een prettige en informele manier.
Willem kan zo snel en direct in contact komen met de
mensen waar het om gaat. “De Rijdende Theetuin is een
goede manier om wederzijdse communicatie tot stand
te brengen. Informatie komt rechtstreeks op de juiste
plek én je komt er achter wat er onder de mensen leeft.
Door het informele karakter ontstaan er vaak leuke
gesprekken tussen de bezoekers en bloeien er nieuwe
contacten en ideeën op.

Nr. 0004
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Delfshaven Helpt

BoTu Bazar

nr. 0006

nr. 0009

Delfshaven Helpt is een initiatief van
buurtplekken, bewoners, ondernemers, wijkpartners en
overheid in Delfshaven. Samenwerking voor buurthulp
tijdens de coronacrisis staat centraal.

Met ruim 250 bewoners en ondernemers
uit de wijk is met BoTu Bazar anderhalf jaar gewerkt aan
plannen voor een nieuw hart van de wijk op het Visserijplein.

Oprichter van Delfshaven Helpt is Nico van Splunter.
Nico: “Ik ben pastor van geloven in BoTu. Mijn missie
is om een mooie kerkgemeenschap in de buurt op te
zetten. Daarom zijn we diverse projecten gestart met
buurtbewoners.”

Thyrza Hoorn-Mol is projectontwikkelaar en opende in
oktober 2019 BoTu Bazar aan de Schiedamseweg. Thyrza: “BoTu Bazar is bedoeld als werkplek en atelier om
met bewoners en ondernemers aan het plan voor een
nieuw Visserijplein te werken. Iedereen is welkom, kan
meedenken en vragen stellen. Ook wordt BoTu Bazar
vanaf het begin gebruikt door andere partijen in de wijk
voor maatschappelijke initiatieven.”

Omdat de meeste kerken doordeweeks vaak beschikbaar zijn, zette Nico in coronatijd samen met een aantal
anderen verschillende ‘diensten’ op. “In het begin was
dat vooral informatievoorziening in diverse talen, boodschappen bezorgen, honden uitlaten, slaapplaatsen voor
daklozen, maaltijdvoorzieningen, laptops voor kinderen
en voedselpakketten maken. Deze activiteiten vinden
nog steeds plaats, hoewel in 2021 de nadruk wel meer
ligt op de inentingscampagne.”
Er komen veel hulpvragen binnen, maar er zijn ook veel
vrijwilligers die willen helpen. Bij de start meldden zich
maar liefst 400 vrijwilligers aan. In alle wijken ontstaan
er nu talloze initiatieven om elkaar te ondersteunen en
staan vrijwilligers op om de acties te coördineren. Zo
zijn er aan het begin van de coronacrisis 20.000 folders
over Delfshaven Helpt huis-aan-huis bezorgd. Delfshaven Helpt is een schoolvoorbeeld van een gezamenlijke
inspanning van betrokken buurtgenoten en professionals.

Ron van den Bovenkamp
nr. 0007
Ron van den Bovenkamp is cultureel ondernemer en woont sinds 1988 in Tussendijken. Vroeger
werd hij gedreven door commercie: “Dat gaf veel stress.
In 2012 kreeg ik zelfs een depressie. Daar ben ik na 5
jaar bovenop gekomen. Ik heb er een boek over geschreven: ‘Hoera... een depressie!’”
In het boek vertelt Ron zijn verhaal over de periode van
1991 tot 2017. Over een zeer succesvolle zakenman,
die zo hard werkt dat hij in een depressie raakt en het
gevecht met zichzelf aangaat om er weer bovenop te
komen. “Met dit boek wil ik bijdragen aan meer kennis
over en begrip van een depressie. Met een ‘kom op joh,
kop op!’ red je het niet.”

“Ik koppel mensen en haal daar
energie uit”
Ron besloot zijn ervaring met depressie in te zetten voor
de medemens en gooide het roer om. Ooit volgde hij
een opleiding voor sociaal werker via Zadkine. Op zijn
55e dook hij opnieuw in de schoolbanken om cultureel
maatschappelijke vorming aan Hogeschool Rotterdam
te studeren. “Ik ben terug bij mijn oude liefde: organiseren en mensen samen brengen. Als zelfstandig cultureel
ondernemer programmeer ik nu veel muziek en verzorg
ik het culturele programma voor het Prinses Theater. Ik
koppel mensen en haal daar energie uit. Het is fantastisch om iets neer te zetten wat er nog niet is geweest.”

Nr. 0007

Daniëlle van den Heuvel,
stadsmarinier
nr. 0008
Stadsmariniers zijn in 2002 opgezet als een bijzondere
aanpak voor de verbetering van de veiligheid in bepaalde wijken. Ze gaan Rotterdams te werk: geen woorden
maar daden. Daniëlle van den Heuvel was van 2016
tot en met 2020 stadsmarinier in BoTu: “Handhaving
en toezicht zijn nodig. De buurten moeten zo krachtig
worden, dat ze voor zichzelf kunnen zorgen.”

“De buurten moeten zo krachtig worden,
dat ze voor zichzelf kunnen zorgen”
Daniëlle: “De vier jaar dat ik stadsmarinier was, is de
kanteling gemaakt van boeven vangen naar sociaal
investeren. Naar zorgen voor mensen, geven om mensen
en met elkaar dingen doen. Ik ben heel dankbaar voor
alles wat in de gemeenschap is geïnvesteerd.” Ze heeft
haar hart verpand aan de BoTu. “Het is een kwetsbare
wijk, met armoede en jongeren die gevoelig zijn voor
snel geld. Maar het is ook een wijk vol kansen en mensen
met een hart van goud.”

In september 2020 heeft de gemeente de regie overgenomen en heeft BoTu Bazar na anderhalf jaar de deuren
moeten sluiten. Alle input die BoTu Bazar heeft opgeleverd, is bij de gemeente ondergebracht. De plannen voor
het nieuwe Visserijplein werkt de gemeente nu samen
met bewoners en betrokken partijen verder uit.

Nr. 0008

VerhalenCafé

Middenin coronatijd, april 2020, nam Daniëlle afscheid
van BoTu. Tijdens een online VerhalenCafé vertelde zij
over deze vreemde periode: “Ik mis BoTu met heel mijn
hart. Je voelt je alleen, wat in BoTu eigenlijk niet kan.
Het DNA van BoTu is dat mensen hier willen wonen, hier
willen zijn en met elkaar willen zijn: een hand op je hand,
een hand op je schouder of een knuffel. Dat hebben
mensen het hardst nodig.”

Nr. 0006

Deniz Yilmaz
nr. 0010
Deniz Yilmaz en haar man startten
in 2012 vanuit hun garagebox met
E.D.C. Safety Products, een winkel met beschermende kleding voor in de bouw. De verkoop verliep goed,
omdat in de wijk veel kleine zelfstandige ondernemers in de bouw werken voor wie het praktisch is als
ze hun werkkleding dichtbij kunnen inkopen.
Voormalig stadsmarinier Daniëlle van den Heuvel
attendeerde de twee tijdens tijdens een ‘schoonveegactie’ in 2017 op een andere winkellocatie aan de Mathenesserweg. Ze voorzag dat het ondernemersduo
vanaf die plek nóg meer kon betekenen voor BoTu.

”Zó kunnen we meer energie
creëren in de wijk”

Trots vertelt Deniz: “Mijn eerste reactie was: dat kan
ik niet! Waarom wij? Maar snel daarna werden we enthousiast. Zó konden we meer energie creëren in de
wijk. Uit sociaal maatschappelijk belang zijn wij toen
hier ingetrokken. En wow, het is zo’n succes!”
‘Eerst de wijk, dan de rest’ kenmerkt de doelgerichte en opgewekte aanpak van Deniz. Zo is ze onder
andere lid van BoTu 12, een team van veerkrachtige
personen in de wijk. De leden van dit team zijn persoonlijk geïnstalleerd door burgemeester Aboutaleb.
Bovendien staat dit team direct in contact met het
kernteam van BoTu 2028. Dankzij het lef, de inzet en
betrokkenheid van Deniz kun je niet anders dan de
toekomst van BoTu vol vertrouwen tegemoet zien.

Verhalen uit BoTu
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Juliana en Paulo
nr. 0014
Juliana is in 1975 vanuit Kaapverdië via
Portugal naar Nederland gekomen. Kaapverdië was net
onafhankelijk en vreselijk arm. Omdat haar broers en
zussen in Rotterdam woonden, koos zij er ook voor om
zich in de Maasstad te vestigen.

Nr. 0011

Juliana woont met haar man José Antonio en zoon Paulo
in de nieuwe woningen aan het Dakpark. José Antonio
vertelt: “Ik ben trots op hoe het is geworden. Het park
is een verrijking voor de wijk. Wij hebben er ook onze
eigen volkstuin met groente en fruit. Het is een ontmoetingsplek geworden, je komt er iedereen tegen. Het is
echt een afspiegeling van de wijk.”

Nr. 0012

Juliana steekt regelmatig het Dakpark over naar de
Floating Farm in het M4H gebied. Juliana: “Ik ga vaak die
kant op en zag ineens koeien. Zo ontdekte ik de Floating
Farm. In de winkel kan je rauwe melk kopen. Die warm
ik thuis dan een beetje op en maak er, net als mijn oma,
witte kaas en boter van.”

Nr. 0014

Waar BoTu en M4H elkaar ontmoeten

Nr. 0013

De Verbindingskamer
nr. 0011
Helma van den Bogert en Marianne de
Koning zijn twee sociaal ondernemers die beiden al
jaren werkten in het gebied waar ze nu met de Verbindingskamer actief zijn: Bospolder-Tussendijken en
Coolhaven. Hun missie is op een bijzondere manier
veerkracht bij mensen versterken. Marianne: “Veerkracht gaat erover dat mensen elkaar kunnen dragen,
er voor elkaar willen zijn als dat nodig is. Vaak zeggen
mensen dat vroeger alles beter was. Op de galerijﬂat
stonden alle deuren open. Nu is iedereen angstig en zijn
de deuren hermetisch gesloten.”

“Het gaat over liefde!”
Helma gaat verder: “Het gaat over liefde! Wij kunnen
dat brengen naar mensen, maar mensen kunnen dat ook
naar elkaar brengen. Ze kunnen naar elkaar omzien in
de wijk.” Tegenwoordig voeren ze verschillende projecten uit. Zo zijn ze trekker van het sociaal team van de
Gijsingﬂat (BoTu nr. 0012), voeren ze een participatieproject uit om mensen naar werk te helpen, dragen ze bij
aan Delfshaven Helpt (BoTu nr. 0006) en voeren ze vele
gesprekken met wijkbewoners. Dit laatste doen ze vaak
als ze bloemen rondbrengen. Zo komen ze in gesprek
met de mensen in de buurt en krijgen ze een beeld van
de behoeften van mensen in de wijk.

Jacques Stoppelenburg
nr. 0012
De Gijsingﬂats zijn vijf naoorlogse galerijﬂats aan de Gijsinglaan gelegen aan Park 1943. De
plek kenmerkt zich door sociale problematiek en vergrijzing van de bewoners. Op nummer 426 bevindt zich een
huiskamer voor de buurt. Vanwege de komende energietransitie is deze omgedoopt tot Klimaathuiskamer.
Betrokken bewoner Jacques Stoppelenburg vertelt: “In
de huiskamer ontvang ik iedere woensdag van 13:00
tot 15:00 bewoners voor advies of een praatje pot. Er
staat altijd een drankje klaar. Indien nodig sturen wij de
mensen door naar andere instanties zoals bijvoorbeeld
de Verbindingskamer (BoTu nr. 0011) of de ﬂatcoördinatoren (bewoners die in het bestuur zitten). Eén keer
per maand komt het bestuur samen en bespreken we
problemen zoals veiligheid en overlast. Ook organiseren
we leuke activiteiten zoals Ouderenmiddagen.”

Paulo: “Ik vond het leuk dat mijn moeder ineens thuis
kwam met rauwe melk en er kaas van ging maken. Het
is lekker! Ze promoot het nu ook bij vriendinnen en
zussen. Ze hebben er een nieuwe hobby bij.”

“Er staat altijd een drankje klaar”
Tot en met 2021 was de verbouwing van de Gijsingﬂats
het hoofditem van de huiskamer. Vanaf 2022 is dat
de energietransitie. Jacques: “Wij zijn de eerste in dit
gebied die in opdracht van de gemeente van het gas af
moeten. Dit zal een hele ingreep worden. In Rozenburg
staat een vuilverbrandingsfabriek die warmte kan afgeven aan het hele Westland, Den Haag, Schiedam, Rotterdam, Vlaardingen en Spijkenisse! Onze warmte komt
dan uit Rozenburg via een buis aan de Hudsonstraat bij
het Dakpark. Geweldig toch?”

Kunstwerk de Bospoldervos
nr. 0013
De Schiedamseweg moest levendiger
worden en een kunstwerk krijgen. Dus bogen betrokken
buurtbewoners en ondernemers zich een aantal jaar
geleden over de vraag wat het best zou passen in deze
lange drukke straat. De buurt was het erover eens: het
moest de enorme vos van beeldend kunstenaar Florentijn Hofman worden. Sinds mei 2020 staat de 16 meter
lange en 10 meter hoge Bospoldervos op zijn plek, pontiﬁcaal aan het einde van de Schiedamseweg.
Voor Hofman staat de vos symbool voor de natuur die
zich de stad inwerkt. Als een nieuwkomer die leert overleven, net zoals de vele bewoners van Rotterdam en van
Bospolder-Tussendijken. Houd als stad je poorten open,
wil hij er mee zeggen. Open voor natuur, voor nieuwkomers en voor andere perspectieven.
Door de vos een tas te geven roept het kunstwerk
vragen op en krijgt het dier iets menselijks. Een vos die
boodschappen doet of rommel opruimt? Het verhaal
is niet eenduidig en daarom een inspiratiebron voor
gesprekken over de omgeving.

Islamitische Voedselbank
nr. 0015
De Islamitische Voedselbank in Delfshaven bestaat sinds 2010 en maakt deel uit van de Culturele Stichting Salaam. Rahma Hulsman, oprichter van de
Islamitische Voedselbank, vertelt: “Ik ben ooit begonnen
vanuit huis. Ik woonde in de Watergeusstraat en deed
huiskamerprojecten voor met name alleenstaande
vrouwen en moslimbekeerden. Ik merkte dat er veel
nood was onder deze vrouwen uit de moslimgemeenschap. We hingen als proef een tasje aan de buitendeur
met levensmiddelen. Degene die het ‘t meest moeilijk
had, nam zo’n tasje mee.”
Omdat er steeds meer tasjes nodig waren, ging Rahma
op onderzoek uit. Ze zag dat de reguliere voedselbank
geen halal pakket aanbiedt en er geen alternatief was.
Dus begon Rahma daar zelf mee. Het initiatief groeide.
De uitdeellocatie verhuisde na verloop van tijd naar
Huis van de Wijk Pier 80. Ondertussen zijn er 5 uitdeellocaties door heel Rotterdam en ondersteunt de
stichting ongeveer 400 gezinnen.
Op uitdeellocaties zetten 25 vrijwilligers van de Islamitische Voedselbank de pakketten klaar. Naast Pier 80 zijn
dit locaties op Zuid, in Hoogvliet, Overschie en Capelle
aan den IJssel vanuit een bus. “Maar eigenlijk”, zegt
Rahma, “hebben we een pand nodig. We groeien uit ons
jasje. We zamelen ook kleding in en geven de gezinnen
4x per jaar kleding. Door gebrek aan ruimte moest dit
stoppen. Zonde want de nood is hoog.”

De kleur van de vacht, rood bruin, contrasteert met het
grijs van de stad. Hierdoor is de Bospoldervos uitgegroeid tot een blikvanger in de wijk. Wie de vos voor het
eerst ziet, zal aangenaam verrast zijn en zich afvragen
wat dat dier hier doet.

Nr. 0015

Islamitische Voedselbank:
Uit hun tasje gegroeid
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“Slimme beslissingen vergroten
het gevoel van veiligheid”

nr. 0016
Ania Katynska kwam in 2008 vanuit Polen
naar Nederland vanwege haar studie barokcello aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sinds 2014
woont de celliste in Tussendijken, samen met haar man
en zoontje.
Ania werkt als freelance-muzikant bij verschillende
muziek- en theatergroepen en geeft les in haar studio
Muziek aan de Kade en bij de SKVR. “Vanwege corona
heb ik mijzelf omgeschoold naar boekhouder. Ik heb de
opleiding Praktijk Diploma Boekhouden bijna afgerond
en werk als Junior administratief medewerker. Daarnaast blijf ik optreden als celliste.”
In 2018 maakte Ania kennis met Schiezicht, een ontmoetingsplaats in de wijk aan de Mathenesserdijk. Ania:
“Ik begon als gastvrouw van Schaften aan de Schie. Op
een gegeven moment werd ik gevraagd om klassieke
muziek dichterbij de mensen te brengen. Een uitstekend
idee om deze muziekstijl op een laagdrempelige manier
te introduceren bij wijkbewoners en andere geïnteresseerden.”

“De wijk doet mij denken aan mijn
geboortestad”
De saamhorigheid tussen de bezoekers van Schiezicht
en de buurtbewoners was meteen te merken. “Kinderen
spelen met elkaar, iedereen groet elkaar vriendelijk en
mensen helpen mee om de straat groener, mooier en
schoner te maken. Ik voel mij hier veilig en thuis. Rotterdam en de wijk doen mij denken aan mijn geboortestad:
het bruist van leven.”

Muriel Kloek

Prinses Theater
nr. 0018
Het Prinses Theater aan de Schiedamseweg in Delfshaven stamt uit eind 19e, begin 20e eeuw.
Het theater wordt geëxploiteerd door vastgoedondernemer Ron de Ruiter en zijn zoon Phet. Het in oude glorie herstelde theater wordt nu verhuurd aan commerciële partijen voor evenementen én er wordt een cultureel programma georganiseerd voor en door de wijk.
Rons visie op het (winkel)gebied wordt gewaardeerd. De
Rotterdammer bezit er meer panden en beïnvloedt in
grote mate het reilen en zeilen aan de Schiedamseweg.
Hij kiest de huurders voor de panden die hij bezit op een
strategische manier. Ron: “Slimme beslissingen vergroten het gevoel van veiligheid. De keuze voor McDonald’s
zorgt er bijvoorbeeld voor dat er tot ’s avonds laat veel
mensen op straat zijn.”
Door investeringen van Ron komt de straat in stabieler
vaarwater. En dat vertrouwen werpt zijn vruchten af.
De McDonald’s aan de Schiedamseweg is een van de
succesvolste in Rotterdam. Datzelfde geldt voor de
Jumbo. Deze vestigingen investeren op hun beurt ook
in de straat en de wijk. Medewerkers komen (vaak) uit
de buurt, ze sponsoren activiteiten en staan open voor
andere vormen van samenwerking. Daar wordt de buurt
en vooral de straat ook beter van.

YESS! Pop-up store

nr. 0017

nr. 0019

Muriel Kloek is muzikante, producer en
betrokken buurtbewoner. Toen ze in 2017 een zolder in
BoTu kon krijgen om ‘haar ding te doen’ was ze zielsgelukkig. Hier ontdekte ze hoe ze zich kan inzetten voor en
met de wijk.
Muriel schrijft, componeert en produceert alles zelf. “Er
is iets strijdbaars aan deze wijk. Veel mensen vechten
voor een beter leven. Ik voel me hiermee verwant,”
vertelt ze. Ze legt dit gevoel ook in haar muziek. Met
haar show Noresign spreekt Muriel vrouwen aan die
hun leven op hun eigen voorwaarden willen leiden. Een
groep vrouwen uit de wijk bezocht de show. Er werden
ook gespreksbijeenkomsten aan gekoppeld. “Zo kregen
de thema’s van mijn muziek nog meer diepgang. Dat
werkte heel goed.”

“De coronacrisis heeft armoede zichtbaarder gemaakt, zeker in dit deel van de stad”, zegt
Nico Van Splunter, initiatiefnemer van Yess! Pop-up
store. Nico heeft een achtergrond als social worker
en werkt zo’n 10 jaar als pastor in Spangen. Hij zag de
problemen van dichtbij en wilde hier wat aan doen.
Zo richtte hij ook al het platform Delfshaven Helpt
(BoTu nr. 0006) op.
Yess! Pop-up store is een weggeefwinkel en een plek
voor ontmoeting en ontwikkeling van wijkbewoners.
Het weggeven van voedingsmiddelen en andere
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An-Dijvie Natuurvoeding
nr. 0020
An-Dijvie Natuurvoeding is een winkel
met biologisch geteelde producten. Wat in An-Dijvie
voorop staat, zijn mooie en eerlijke producten, afkomstig van biologische landbouw. “De meeste ondernemers
willen groeien, de baas zijn en mensen onder zich laten
werken. Die eigenschappen heb ik niet. Het moet er
goed uitzien en alles wat ik verkoop moet lekker zijn”,
vertelt eigenaar Maike Dassen. Ze vindt het belangrijk
om mensen goede smaak te laten ontwikkelen. Bijvoorbeeld door ze echt lekkere eieren te laten proeven. Trots
zegt ze: “Onze eieren lopen als een tierelier, die zijn zo
lekker.”

Goed voor mens en aarde
De winkel bestaat al sinds 1983. De winkel is destijds
opgezet door Stichting Jan Rap om biologische landbouw te bevorderen. Vanaf het eerste moment dat ze
de winkel binnenstapte, had Maike een thuiskomgevoel. Toen de oprichters van de winkel stopten in 1987,
hoefde Maike niet lang na te denken om het roer over
te nemen, het werd een echt vrouwenbedrijf. Soms
vroegen klanten nog wel eens naar meneer Rap. Dan
antwoordden de vrouwen: ‘er is geen meneer Rap, wij
zijn nu de baas’.
Maike wordt bijgestaan door Fred Sliep, de organisator
en strateeg van de winkel. Ook helpen haar partner Victor Suy Bio en hun kinderen regelmatig. Maike is gek op
BoTu, ze houdt van de gezellige drukte en de verschillen
tussen de klanten.

spullen helpt mensen verder. Denk aan laptops voor
kinderen die anders de lessen niet kunnen volgen
tijdens een lockdown. Maar ook verse komkommers
en brood worden gedoneerd. Yess! is ondertussen
een begrip in de wijk.
Jade Corsica en Alida Adriaan zijn 2 van de 30 vaste
vrijwilligers bij Yess! Pop-up store. Jade ziet Yess!
echt als een tweede kans: “Ik spaar mijn vrijwilligersvergoeding op, zodat ik na een tijdje een opleiding
kan gaan volgen. Na mijn opleiding hoop ik aan een
betaalde baan te komen, zodat ik mijn twee kinderen
een beter leven kan geven.” Alida geniet van de glimlach van mensen die zij hen bezorgt: “De blijheid van
de mensen en kinderen is al genoeg.”

“Er is iets strijdbaars aan deze wijk”
In januari 2021 dreigden in BoTu rellen tegen de avondklok. Dirck Slabbekoorn van Jumbo deed een oproep om
niet bang te zijn en juist naar buiten te gaan en je stem
te laten horen. “Met alle vrouwen zijn we de straat op
gegaan”, vertelt Muriel. “Ik ben bij een metrostation met
mijn synthesizer muziek gaan maken. Terwijl ik speelde, lachte ik naar de mensen die (soms) agressief uit
de metro kwamen. Door dat tegengeluid, voelde ik me
onaantastbaar.”

Nr. 0018

Nr. 0017

Nr. 0020

Nr. 0016

Nr. 0019
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Verhalen uit BoTu

Sara Hakkenberg
nr. 0022

Nr. 0021

Sara Hakkenberg woont sinds 2007 in
BoTu samen met haar man en vier kinderen. Ze zet zich
op allerlei manieren in voor de wijk. Sara: “Mijn drijfveer is dat ik vind dat mensen het recht hebben om ﬁjn
te wonen in welke wijk dan ook. Daar wil ik actief voor
opkomen.”
Een initiatief van Sara is de Bosbode. Ze merkte dat veel
van haar buren niet goed op de hoogte zijn van activiteiten en acties die plaatsvinden in de wijk. Daarom startte
ze eind 2020 met een huis-aan-huis krantje, met informatie over alles wat er gebeurt in de wijk: de Bosbode.
“Op deze manier kan iedereen in de wijk meedoen.”
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Ook is Sara betrokken bij het vergroenen van het
Bospolderplein. “We zijn gestart met een bewonersonderzoek in samenwerking met Veldacademie. Het
is belangrijk dat dit soort zaken wordt gedragen door
de bewoners. Anders slaat het de plank mis.” Uit het
onderzoek bleek dat bewoners gezellige plekken,
een omheining en veel groen op het plein missen. Op
basis van de onderzoeksresultaten maakte een architect een ontwerp voor het Bospolderplein. “Ik hoop
dat bewoners dankzij het ontwerp veel meer gebruik
gaan maken van het plein en elkaar daar echt kunnen
ontmoeten.”

“Ik ben trots om een onderdeel te
zijn van een wijk waar veel kracht
en talent is”

Nr. 0022

Nr. 0024

Nr. 0023

Huis van de Toekomst
nr. 0021
BoTu is een van de eerste Rotterdamse
wijken die van het gas af gaat. Dat heeft grote gevolgen
voor bewoners en hun huizen. In het Huis van de Toekomst, aan de Kobellstraat, onderzoeken Melle Smets,
Klaas Burger en Bart Groenewegen deze gevolgen. Dat
doen ze samen met anderen. Er zijn al meerdere projecten opgestart en prototypes ontwikkeld. Waaronder een
reeks energieportretten en een grote korsi, een tafel
met een deken waaronder het warm blijft door een klein
verwarmingselement.
Het Huis van de Toekomst is ook een ontmoetingsplek.
Er gebeurt van alles. In de binnentuin komt een gezamenlijke wasserij. En in de gemeenschappelijke achtertuin staat een op hout gestookte oven van Collectief
Bakkerij de Eenvoud. Iedere woensdag bakken Bart
Groenewegen en Ayşe Budaklier brood voor en met de
buren. Bewoners uit het blok delen dan recepten en bakken en praten mee. Een van de VerhalenWandelingen
eindigt ook in deze tuin, zodat onder het genot van vers
gebakken brood wordt nagepraat.
Elkaar leren kennen, maar ook leren over de toekomstige energie-uitdagingen in de wijk staat centraal.
Bewoners worden zelfs gestimuleerd om eigen ideeën
over alternatief energiegebruik te delen.

Nuevos Tangos Viejos bestaat uit zangeres Mirre Valkenburg en gitarist Álvaro Rovira Ruiz. De band speelt
traditionele tango en Argentijnse folkloremuziek. Mirre
en Álvaro wonen samen met hun kinderen aan het Grote
Visserijplein. Ze vinden het erg belangrijk om bij hun
wijk betrokken te zijn en in contact te staan met hun
buren. Mirre: “Meedoen aan de VerhalenWandeling is
een prachtige manier om ons geliefde buurtje in BoTu en
haar mensen beter te leren kennen!”

Buurtsteunpunt Delfshaven
nr. 0024
Het Buurtsteunpunt in Bospolder-Tussendijken, onderdeel van het Leger des Heils, wil een
ontmoetingsplek zijn voor alle mensen in de wijk. Jesse
Hofman, coördinator bij het Buurtsteunpunt vertelt:
“Aan het Leger des Heils hangt het imago van daklozen
en mensen aan de onderkant van de samenleving. Onze
ambitie is om er voor alle buurtbewoners te zijn, dus we
vechten tegen dat imago.”

“Mensen hebben behoefte aan gesprek,
er is veel eenzaamheid”
Van maandag tot en met donderdag is er een kofﬁe-inloop. “We proberen een huiselijke sfeer te creëren, we
doen spelletjes, bespreken de week en drinken kofﬁe
met een stuk cake. We noemen dat Keek op de Week.

Nuevos Tangos Viejos
nr. 0023
Op 10 september 2021 vond in BoTu de
Muzikale VerhalenWandeling plaats. In de gemeenschappelijke binnentuin achter het Huis van de Toekomst (BoTu Wijkcollectie nr. 0021) wachtten bakkers
Bart en Ayşe de wandelaars op met versgebakken
broodjes uit de steenoven.
Naast de verrukkelijke bakgeuren, kwamen ook speelse
gitaarklanken en een prachtig gezang de wandelaars
tegemoet. De muziek was afkomstig van het Argentijnse
duo Nuevos Tangos Viejos. Onder hun muzikale begeleiding leerde dansleraar Mariano Laplume de wandelaars
de eerste passen van de Argentijnse Zamba tijdens een
mini-workshop.

Nr. 0025

We organiseren ook creatieve middagen, naailessen,
taallessen op 3 niveaus en we bieden computerondersteuning. Taal en digitale vaardigheden zijn valkuilen
voor mensen die hier komen.”
Jesse gaat met zijn collega’s regelmatig bij mensen in de
wijk langs, vooral tijdens de coronaperiode: “Gewoon
aanbellen om zo mensen te leren kennen. Vroeger
hadden we daar geen tijd voor, maar met corona wel.
We willen zo laten zien dat we er zijn voor de mensen
uit de wijk. Soms zijn ze thuis aan het werk en willen ze
niet praten, maar soms ben je 3 kwartier aan het kletsen.
Mensen hebben behoefte aan een gesprek, er is veel
eenzaamheid.”

Al Malek Sweets
nr. 0025
Een etalage vol met kunstig opgestapelde
baklava, ronde rolletjes, groene vierkantjes en strakke reepjes gevuld met pistache. Zomaar wat Syrische
zoetigheden die de broers Nawras Alweisi en Noruddin
Alweisi verkopen in hun bakkerij Al Malek. Ook maken
zij prachtige taarten, gebakjes en hartige lekkernijen.
In Aleppo, Syrië, had de familie Alweisi twee bakkerijen,
ook Al Malek genaamd. Het betekent ‘koning’. De liefde
voor het banketbakken zit in de familie. Nawras leerde
het vak van zijn vader en werkte vanaf zijn 15e mee in
het familiebedrijf. Hier kwam plotseling een einde aan
door de oorlog. De bakkerijen werden verwoest, het
ouderlijk huis getroffen door een bom. Samen met zijn
broer en moeder vluchtte Nawras in 2014 naar Nederland.
Nog geen 4 jaar later, begin 2018, openen ze Al Malek
aan de Schiedamseweg. Na de inburgerings- en taalcursus was dat het belangrijkste, vinden ze. De baklava
wordt gemaakt volgens traditioneel familierecept en is
iets aangepast aan de Nederlandse smaak. Nawras: “Er
wordt speciale boter gebruikt, het is krokant en minder
zoet dan Turkse baklava. De pistachenoten komen uit de
streek rond Aleppo. Ze zijn zeer aromatisch en houden
na het bakken hun groene kleur.” Niet alleen buurtbewoners, ook buiten de stadsgrenzen weten mensen de bakkerij met Syrische zoetigheden te vinden. De gedreven
ondernemers willen snel een tweede winkel openen in
het centrum van Rotterdam.
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2e Kamer More Faya

Woonopstand Delfshaven

nr. 0026

nr. 0028

Errol Burger trad met zijn band 2e Kamer
More Faya op bij Huis van de Wijk Pier 80 tijdens de
Muzikale VerhalenWandeling in 2021. Een feest om mee
te maken!

Steeds meer mensen worden geraakt door
de woningcrisis. Jong en oud, huurders en kopers. Ook
BoTu-bewoner Sándor Csenki zou graag anders en met
meer zekerheid willen wonen. Maar met het huidige
woonbeleid is dat knap lastig.

Errol is erg betrokken bij de wijk. Hij werkt als voorman
bij Stadsbeheer Bospolder-Tussendijken. Errol: “Samen
met mijn team van 7 man houden wij de wijk schoon”.
Errol doet dit werk al 27 jaar. Zowel de straten van BoTu
als Huis van de Wijk Pier 80 zijn het kantoor van Errol
en zijn team.
Beheerder van Pier 80, Ivo Montijn, bood Errol een
plek aan om te repeteren. Ivo werd al snel fan van de
Surinaamse liedjes en nodigt Errol met de band geregeld
uit om op openingen en evenementen te spelen. De
wijk leerde Errol niet alleen kennen als voorman die de
straten van BoTu schoon houdt, maar ook als frontman
van zijn band.

“Wij zijn de Tweede Kamer, zonder Rutte”
De band van Errol bestaat sinds 1980. Hij kwam in dat
jaar van Suriname naar Nederland. “De naam 2e kamer
More Faya is als een grapje begonnen. More Faya
betekent extra vurig en dat is ook hoe we spelen: heel
temperamentvol!”
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Afgelopen decennia is de woononzekerheid in Nederland toegenomen. Veel mensen hebben noodgedwongen
een tijdelijk en/of te duur onderkomen. Dat geeft veel
onrust en onzekerheid. Bovendien zijn koopwoningen
voor velen onbereikbaar. Sándor vindt dit een belangrijk
probleem en zet zich hiervoor in door het onderwerp
bespreekbaar te maken in zijn wijk en zo mensen in
beweging te krijgen.

Nr. 0026

Met nog 60 andere betrokkenen uit Delfshaven maakt
Sándor deel uit van een groep die zich inzet voor een
beter woonbeleid. Zij bespreken samen woonthema’s
en ondernemen passende acties. Sándor: “Ik ben geen
frontman van de groep, maar vindt het wel belangrijk om
mensen bewust te maken van het woonprobleem en dit
te bespreken. Ook is het ﬁjn om met mensen in contact
te komen die in dezelfde situatie zitten als ik. Iedereen
draagt zijn of haar steentje bij. Dat geeft kracht en een
positief gevoel!”
Sándor en anderen uit de actiegroep waren aanwezig bij
de tweede landelijke Woonopstand in Rotterdam op 17
oktober 2021.

Nr. 0028

Huis van de Wijk Pier 80
nr. 0027
Huis van de Wijk Pier 80 is een belangrijke plek voor de meer dan 40 vrijwilligers, bewoners
van BoTu, marktbezoekers én marktkooplui van het
Grote Visserijplein. Het gebouw is opgedeeld in drieën:
de bibliotheek, Pier 80 en de sporthal. De lijst van
activiteiten en groepen is eindeloos: zaalsport voor
scholen, jongeren en ouderen, spreekuren, taallessen en
programma’s voor kwetsbare groepen en reclassering.
Bij goedkeuring van hun idee door de gebiedscommissie, mogen wijkbewoners gratis gebruik maken van een
ruimte in Pier 80.
Ivo Montijn, beheerder van het gebouw, in dienst bij
WMO Radar, en begeleider van de vrijwilligers vertelt: “Dit is een gebouw van 5.000 vierkante meter
dat voorheen door een professioneel bedrijf werd
schoongemaakt. Nu doe ik het met een hecht team van
vrijwilligers. Hierdoor besparen we € 40.000. Het geld
dat we uitsparen gebruiken we voor cursussen voor
vrijwilligers: BHV, sociale hygiëne. Zo kunnen zij aan hun
kwaliﬁcaties werken en bieden wij kwaliteit met betrekking tot gastheerschap en schoonmaak.”

“Een ware ontmoetingsplek van de wijk”
Nr. 0027

Tot 2015 was Huis van de Wijk Pier 80 een hangplek
voor alcoholisten en junks. De verbouwing in dat jaar
heeft het gebouw veel goeds gedaan. Met alle functies is
Pier 80 een ware ontmoetingsplek voor de wijk geworden, een echt Huis van de Wijk en enorm belangrijk
voor het maatschappelijke leven in Delfshaven.
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Wil je op de hoogte blijven van de
Wijkcollectie? Meld je dan aan voor de
nieuwsbrief via www.wijkcollectie.nl
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