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Nummer 5! Een lustrum…
Dit nieuwe WIJKMAGAZINE LIENDERT-RUSTENBURG is de vijfde 
editie. Met een speciale insteek, zoals u leest op de pagina 
hiernaast. 

We hebben de vormgeving voorzichtig wat bijgesteld, zodat 
er meer ‘lucht’ in de soms wat volle pagina’s komt en het 
geheel een wat lichtere indruk maakt. Lucht, licht en liefde, 
daarbij vaart een mens wel. Liefde? Jazeker, lees maar hoe 
gepassioneerd kinderen en volwassenen hun bijdrage leve-
ren aan een betere wijk en samenleving.

Veel leesplezier gewenst!  
En eh… als altijd: bewaren natuurlijk, spaar ze allemaal!

december 2021

Buurtbudgetcommissie Liendert-Rustenburg

Dit zijn de makers:
Het INITIATIEF voor dit Wijkmagazine kwam weer van 
de BUURTBUDGETCOMMISSIE: Gerard Kraan, Anne-Marie 
Mooten, Sophia van der Heijden en Bianca van der Vat 
(zie www.buurtbudget.nl).

IDA BROMBERG schreef, verzamelde en geredigeerde de 
meeste TEKSTEN (i.bromberg@me.com; ook op LinkedIn) – 
tenzij anders vermeld.

JAAP WOLTERS verzorgde VORMGEVING en BEELDBEWERKING 

(jaap.wolters@eensterkverhaal.nl; ook op LinkedIn). 

MARIEKE URBACH was (EIND)REDACTEUR & KRITISCH MEEKIJKER.

ESTER OVERMARS maakte FOTO'S  van de KWR-kinderen en 
onze BOA’s. Mooie portretten!  
IDA en JAAP droegen ook foto’s bij.  
Enkele organisatie leverden hun foto’s zelf.  
Waar mogelijk staat herkomst of fotograaf vermeld.

4 Kinderwijkraad Liendert in actie!  

5 Concrete plannen en ideeën rond …

7 ‘Hoe wil jij dat jouw wijk eruit ziet?’ 

8 Nico Haasnoot ~ begeleider kinderwijkraad

9 Buurtpark Rustenburg

11 “Kinderen de kans geven om  volledig tot bloei te komen”

11 Een inspirerende les van De Wijde Wereld

12 De gastvrouwen van de Zonneparel     

14 Trijnie van der Ploeg ~ preventiewerker

16 Educatietuin ABC Rustenburg

18 “ Leergeld is er voor jou en je gezin. 

Aanvaard hulp als het nodig is!” 

19 Taal & Toekomst

20 ‘Het is de toon die de muziek maakt’

21 Handhaver én aanspreekpunt 

22  Nick Janssen: rijder op de Dierenambulance

23  Pascal Keet vindt zijn draai

24  Projecthuis Madiba

25   Jara over Madiba “Iedereen krijgt een 

kans om te leren en te groeien”

25  De werksfeer is prettig, open én professioneel

26  Marlies helpt ~ vrijwillig 

27  Fietslessen voor dames: nuttig én gezellig 

Inhoud 
Wijkmagazine Liendert-Rustenburg 2021

Themanummer:  
toekomst

DIT  THEMANUMMER IS GERICHT OP DE TOEKOMST, met veel aandacht 
voor de kinderen in onze wijk-samenleving. Er gebeuren hier veel 
mooie dingen! We schrijven uitvoerig over de Kinderwijkraad. 
Heel inspirerend, de toewijding en passie waarmee jonge kinde-
ren zich inzetten voor ‘een mooie wijk’. 

EEN MOOIE WIJK,  dat is een wijk waar  het fijn is om  te wonen. 
Waar natuur niet verweg is, maar dichtbij, vooral véél groen! En 
kinderen willen een schone wijk! Ze hebben een grondige hekel aan 
vervuiling, rommel overal om je heen. Ze vinden het onbegrijpe-
lijk dat mensen zomaar afval op straat en in de bosjes gooien!   
Ze maken wijkbewoners daar graag van bewust en geven zelf 
het goede voorbeeld door geregeld met hun ‘knijpers’ de wijk of het 
Waterwingebied in te gaan om het zwerfvuil op te ruimen. 

NATUUR DOET WAT MET KINDEREN.  Dat zie je bijvoorbeeld op zo’n 
Boomplantdag in Buurtpark Rustenburg, een geweldige dag! En in 
de Educatietuin, een gezamenlijk project van kinderen, ouders, 
basisscholen, buurtbewoners en buurtorganisaties.

  
“Ik heb voor het eerst een  

boom geplant!”

EN LEES DIT DAN:  Ik wil blije mensen, dat mensen glimlachen op straat. 
Dat mensen aardig en vriendelijker tegen elkaar doen … Nu kan ik 
daaraan meehelpen. Je veilig voelen, overal: Dat niemand in de wijk 
zich hoeft te schamen voor wie die is. Wijze woorden van één van 
de kinderen van de Kinderwijkraad. 

SAMENWERKING EN OVERLEG,  dáármee krijg je dingen voor elkaar. 
We mogen meedenken en meepraten en ik hoop te bereiken dat er ook 
echt naar ons wordt geluisterd. Ik vind het leuk om dingen te beden-
ken voor de wijk.  
Nico Haasnoot is één van de drijvende krachten achter de Kin-
derwijkraad. Kinderparticipatie in de wijk bevorderen staat 
bij hem bovenaan. Van Nico leren de kinderen hoe democratie 

werkt en hoe je invloed uitoefent.  “Uit steeds meer onderzoeken 
komt naar voren: als je door de ogen van een kind kijkt, neem je 
andere besluiten. Gemeenten zouden daarom echt de stemmen 
van kinderen moeten meenemen.” 

 HOEZO … DE TOEKOMST?!  

Een van de kinderen zegt het zo: Kinderen voegen echt wat toe aan 
de wijk. Wij moeten hier later leven, dus ook meebeslissen. En zo is 
dat: de toekomst is aan de kinderen. Hun gedrevenheid  is enorm 
inspirerend en aanstekelijk. En het minste wat we kunnen doen, 
is hen serieus nemen. Omdat we de toekomst serieus nemen.

WAAR ZOUDEN WE ZIJN ZONDER VRIJWILLIGERS?  Helemaal nergens, 
zonder vrijwilligers geen toekomst. Vrijwilligers doen – onbetaald – 
superbelangrijk werk dat anders niet zou gebeuren. In dit nummer 
lichten we er slechts enkele van de vele 
enthousiastelingen uit. We spraken 
Nick en  Pascal van de Dierenambulance. 
Twee verhalen van dierenredders die er 
enorm veel voldoening uit putten. Niet 
alleen uit het helpen van dieren-in-het-
nauw, maar ook uit de fijne onderlinge 
samenwerking. 

Wie nog nooit in Projecthuis Madiba is geweest, doet zichzelf tekort. 
Ook deze non-profitonderneming draait goeddeels op vrijwilligers, 
wijkbewoners met allemaal verschillende verhalen en achtergron-
den “Bij Madiba gaat het 
allereerst om het samen 
doen. Iedereen een kans 
geven om te leren en te 
groeien,” zegt één van 
hen. En daar zijn ze bij 
Madiba op uit: groeien. 
Nee, niet per se econo-
misch. Maar vooral per-
soonlijk, en maatschap-
pelijk.   
Ga er eens heen! Je kunt er vergaderen, er zijn onnoemelijk veel 
activiteiten en – als de coronasituatie het toelaat – je kunt er óók 
meer dan heerlijk eten!

WIJ HEBBEN HEEL VEEL WAARDERING  voor al die mensen die zich 
belangeloos inzetten voor anderen. Ook vrijwilligers hebben we 
hard nodig voor een goede toekomst. Heeft u er al eens over ge-
dacht? Er is enorm veel leuk en nuttig vrijwilligerswerk te doen! 
Voor nu wensen wij u veel inspirerend leesplezier toe met deze 
nog-net-2021-editie van het Wijkmagazine Liendert/Rustenburg!

Namens de buurtbudgetcommissie, 
Ida Bromberg & Jaap Wolters

CORONA, WE KUNNEN ER NIET OMHEEN. Het is een behoorlijke spelbreker. 

Activiteiten die wegvallen, en natuurlijk veel erger: mensen die ziek zijn 

en soms zelfs overlijden. We  hopen dat u, onze lezer, deze nare periode zo 

goed mogelijk bent  doorgekomen. Ook de makers van dit magazine kregen 

te maken met corona-perikelen. Daarom nu pas deze editie 2021 op uw mat. 

Pfieuw… met de hakken over de sloot. 

Elke uitgave van dit magazine is een aanvulling op vorige edities.  
Lees ze digitaal terug op www.issuu.com.  
Zoek op Wijkmagazine Liendert-Rustenburg.

Een informatieve wijkgids voor Liendert en Rustenburg

dıe ıedereen bewaart!
overzicht

HET

De wie-wat-waar-gids voor  Liendert en Rustenburg
Een aanvulling op De krant die iedereen bewaart (2017)

Een informatieve wijkgids voor Liendert en Rustenburg

dıe ıedereen bewaart!ja
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Kinderwijkraad Liendert in actie!  
De Kinderwijkraad Liendert van schooljaar 2020-2021 bestond uit 9 kinderen van 8 t/m 10 jaar: Aya 

Razik, Nihaal Olhaye, Nehir Kirli, Liyanah Eltayeb, Chinenye Achuko, Syrra Booi, Joris Verhoeven, 

Haroun Bellhalba, en Yassir Elothmani. Buurtbewoner Emma Bondam (24), student aan de HKU in 

Utrecht, zocht hen op en stelde hen vragen.

Dit is De KWR van het voRige schooljaaR.
Dit interview vond vóór de zomer plaats. 
Door coronaomstandigheden kwam dit 
Wijkmagazine met grote vertraging uit. 
Dit najaar is er inmiddels een nieuwe 
raad, met nieuwe kinderen gekozen. We 
zullen daar ongetwijfeld in de volgende 
editie aandacht aan besteden!

tekst:  emma bondam

EMMA: Wat is de Kinderwijkraad eigenlijk en wat betekent de raad voor jullie?

Concrete plannen en ideeën rond …
… AFVAL

SYRRA  “Het is een beetje vies op straat 
hier. Soms zie ik ’s avonds jongens friet 
eten op straat en dan gooien ze afval niet 
weg, maar gewoon op de grond. Ik ruim 
dat dan zelf op, ook als het vies is!”

AYA  “Ja, dan staat er één meter verder 
gewoon een prullenbak. Toch gooien men-
sen dan afval op straat. Als ik rondloop 
zie ik overal vuilnis en sigaretten liggen. 

Ik ruim dat ook op. Als ik zelf afval heb, 
houd ik het in m’n hand of zak tot ik een 
prullenbak zie.”

HAROUN  “Misschien kunnen we wel boetes 
uit gaan delen! Het gebeurt zo vaak. Mis-
schien eerst beginnen met waarschuwingen 
voor de mensen die afval op straat gooien. 
We moeten goed zijn voor het milieu.”

JORIS: De Kinderwijkraad is een plek waar we kijken wat we willen met 
de wijk. Kleine plannen bespreken we binnen de raad. Bij grotere plannen 
vragen we eerst rond in de wijk. En dan gaan we ermee naar de gemeente. 
Ik vind het belangrijk om mee te denken en ben heel blij dat ik meedoe. 
Niemand beseft dat kinderen echt wat toevoegen aan de wijk. Kinderen 
moeten hier later leven, dus ook meebeslissen. Ouderen hebben ook overal 

meer kritiek op. Wij willen het gewoon een leukere wijk maken.

HAROUN: Onze groep doet dingen om de wijk te veranderen en 
beter te maken. We willen meer sport en dat er meer groen komt in de 

wijk. Met z’n allen vreedzaam met elkaar omgaan en goed met het milieu 
omgaan. Daarom tekenen we ook flyers, die hangen we dan op en we praten 
er vaak over, zodat we weten wat andere mensen erover zeggen. En we 

ruimen de wijk vaak op met knijpers. Ik wil echt bereiken en behalen wat 
we willen voor de wijk, niet alleen maar praten. 

YASSIR: Iedereen doet 
hetzelfde en is gelijk in de groep. 

Sommige schrijven, tekenen of vertellen 
de dingen die we besluiten. Ik vind de 
onderwerpen waarover het gaat leuk, zoals 

natuur. Ik wil ook graag dingen 
toevoegen aan de wijk, dat kan nu. 

SYRRA: We zijn 
een groep kinderen die 

de wijken Liendert en 
Rustenburg beter willen 
maken. Ik wil blije mensen, 

dat mensen glimlachen 
op straat. 

LIYANAH: 
Het voelt goed om 

in de groep te zitten. 
Want we maken onze wijk 
beter en schoner. Ik wil 

dat de wijk blijer 
wordt.

AYA: Kinderen weten sommige dingen gewoon beter dan 
volwassenen. Ik wil ook bereiken dat kinderen naar buiten gaan om 
te spelen. Dat als je wil buitenspelen er ook echt wat te doen is. Nu is 
dat vaak niet zo. We willen dat kinderen plezier maken. En dat iedereen 
zichzelf kan zijn. Dat niemand in de wijk zich hoeft te schamen voor 
wie die is. Ik vind het goed om daarover te praten met elkaar. En dat 

je je mening kan geven over iets waar je het niet mee eens bent.

CHINENYA: Ik wil een 
schonere wijk en ook dat 
kinderen hier niet worden 
gepest. Dat mensen aardig en 
vriendelijker tegen elkaar 
doen in de wijk. Nu kan ik 

daaraan meehelpen.

NIHAAL: We mogen meedenken en 
meepraten en ik hoop te bereiken dat 
er ook echt naar ons wordt geluisterd. 
Ik vind het leuk om dingen te bedenken 
voor de wijk. Naar sommige ideeën werd 
eerst niet geluisterd, daarom is het 

voor mij belangrijk om mee te doen.
fo
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… PRULLENBAKKEN

YASSIR  “Er is nu veel te veel rommel op 
straat. Daarom willen we meer prullenbak-
ken, door de hele wijk.

LIYANAH  vertelt: de Kinderwijkraad gaat 
een kunstwerk maken van afval uit de 
wijken. “Dat verzamelen we met prikkers 
en dan maken we een grote A met een 
hartje. Maar het kan er ook nog anders uit 
gaan zien.”

JORIS  “En dan geen groene of grijze, maar 
bijvoorbeeld oranje of rode prullenbakken 
en ook met posters. Zodat ze opvallen en 
meer mensen aantrekken om ze te gebrui-
ken. Dan gaat het wat opleveren. Laatst 
zag ik een bushokje met aan elke kant een 
prullenbak, maar het hele hokje lag vol 
met papier en plastic! Niets zat in de prul-
lenbak! Dat wil ik veranderen. We ruimen 
zelf al afval op, maar we willen er ook meer 
posters over ophangen, met dingen die we 
willen bereiken. Dan hopen we dat meer 
mensen gaan doen wat we aangeven.” 

… VERKEER

SYARRA  “Als ik hier buiten speel, zijn er 
heel veel auto’s. Dat is gevaarlijk voor kin-
deren die alleen spelen. Daarom willen we 
hier bij de school een zebrapad.

YASSIR  “Nu is het soms onveilig op straat. 
Daarom moeten mensen op drukke plek-
ken rustiger en langzaam gaan rijden.”

JORIS  vertelt dat de Kinderwijkraad graag 
meer mensen wil laten fietsen, bijvoor-
beeld door de auto’s overal langer te laten 
wachten. Hij fantaseert daarbij over een 
tijgerpad. “Een tijger heeft net zoals een 
zebra strepen, maar is nog opvallender!” 

HAROUN  “Ja, of een zebrapad met een kin-
derkant, met kleine voetjes. Dat is minder 
gevaarlijk voor de kinderen.”

…. SCHOOLPLEINEN

SYRRA  De tafels op het schoolplein gaan 
weg. Dat hebben we besloten, samen met 
de buurt. Mensen zeiden dat het te druk is 
hier, voor de huizen in de straat. Daarom 
gaan de tafels nu weg. Als er iets nieuws 
komt, mogen we helpen met kiezen.” 

HAROUN  “We willen meer camera’s ophan-
gen op het schoolplein, vooral bij de afdak-
jes. Tegen vernielingen. Dan kan de politie 
daarvoor waarschuwingen gaan geven. Er 
zou ook een hok op het schoolplein kunnen 
komen voor als je ruzie hebt. Met rustige 
muziek of natuurgeluiden. Dan word je 
blijer en kunnen we ruzies en pesten beter 
oplossen.”

JORIS  “Nou ik heb een vriend en die wil 
daar geen muziek in, dus soms ook zonder 
geluid! En we willen kabelbanen op de 
schoolpleinen!”

 

Gastlessen in groep 6: wat is democratie? Wat is democratisch burgerschap?

‘Hoe wil jij dat jouw wijk eruit ziet?’ 
Wat is een democratie en wat is democratisch burgerschap? Hier kregen kinderen van 

groep 6 van basisscholen De Kinderhof, De Wijde Wereld en De Windroos vorig jaar 

gastlessen over. En ze bogen zich over de vraag: ‘Hoe wil jij dat jouw wijk eruit ziet?’ 

Alle ideeën en meningen van de kinderen over de wijk zijn verzameld en er zijn heuse 

verkiezingen geweest. Zo zijn de kinderen voor de Kinderwijkraad (KWR) gekozen, 

om de scholen in de wijk te vertegenwoordigen.

D E LEDEN VAN DE KINDERWIJKRAAD hebben elkaar 
in oktober vorig jaar voor het eerst ontmoet. Zij 
maakten kennis met elkaar en namen alle ideeën 

uit de gastles samen door. Nico Haasnoot, die de Kin-
derwijkraad begeleidt: “Ze hebben supergoede ideeën 
over wat ze in hun wijk willen verbeteren. De KWR is een 
topteam! De belangrijkste punten zijn op papier gezet 
om met klasgenoten te delen en bespreken.” 

DE KWR KOMT EENS IN DE 2 WEKEN BIJ ELKAAR. Zij hebben 
onder meer gewerkt aan een Vreedzaam Wijkmanifest, 
een pamflet met de uitgangspunten waar de Kinderwijk-
raad voor staat. De kinderen hebben dit overhandigd 
aan de wijkwethouder en in de wijk verspreid. Ook 
tijdens de corona-pandemie ging de KWR door. “Het was 
lastig,” vertelt Nico, “maar we hebben het opgelost door 
af te spreken op het schoolplein van De Zonneparel en 
door wandelingen te maken. Zo zijn we toch doorgegaan 
met praten over de wijk en over de schoolpleinen.”

VOOR GOEDE IDEEËN VOOR HET NIEUWE SCHOOLPLEIN 
van De Zonneparel ging de Kinderwijkraad eerder dit 
jaar langs de deuren van omwonenden. Ze vroegen hen 
ook of ze iets willen doen als vrijwilliger. De kinderen 
hebben ook een schoonmaakmiddag gehouden en zijn ze 
met ‘knijpers’ van de Zonneparel naar het Waterwinge-
bied gelopen om zwerfvuil te verzamelen. Een volgende 
actie is een rol krijgen in het verandertraject van het 
schoolplein bij de Kinderhof aan het Fuglerplein.” 

NIEUWE KINDERWIJKRAAD 
Dit najaar is er een nieuwe Kinderwijkraad gekozen uit de 
nieuwe groepen 6 van dezelfde basisscholen. Deze nieuwe 
raad heeft onder meer 2 zogenoemde ‘groenvertegen-
woordigers’ en bezoekt eind dit jaar nog het gemeente-
huis om daar hun ideeën  en voorstellen te bespreken.

WIJ LOSSEN 
CONFLICTEN OP 

en praten met elkaar

ONZE BUURT 
IS VEILIG

wij houden ons aan de 
verkeersregels

IEDEREEN 
IS WELKOM 

onze buurt is voor 
iedereen.

WIJ RUIMEN 
ROMMEL OP 

en nemen wat overblijft 
mee naar huis 

IN DE GEZELLIGE WIJK
 

E L K O M
W

De Vreedzame Wijk

DOOR DE WIJK,  VOOR D E W IJK

LIENDERT !
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“Iedereen doet mee en draagt een steentje bij. Dus ook de kinderen”

Nico Haasnoot ~ begeleider kinderwijkraad

Nico Haasnoot is begeleider van de Kin-

derwijkraad in Liendert, die september 

2020 van start is gegaan. “Boven aan 

mijn takenlijst, absoluut op nummer één, 

staat het bevorderen van kinderpartici-

patie in de wijk. Zodat de kinderen zich 

gehoord voelen.”

LUISTEREN NAAR ÁLLE STEMMEN
Het thema participatie heeft altijd een 
grote rol gespeeld in Nico’s werk: luiste-
ren naar álle stemmen in de samenleving. 

“Het is zo belangrijk om alle doelgroepen 
mee te nemen in je plannen. Ik vind het 
essentieel dat iedereen weet hoe belangrijk 
je eigen invloed is. Iedereen draagt een 
steentje bij: dat is ook waar we voor staan 
met de Kinderwijkraad. Iedereen doet mee. 
Dus ook de kinderen.”

KINDERPARTICIPATIE
De Kinderwijkraad in Liendert is sep-
tember 2020 van start gegaan. “Marieke 
van Krugten, coördinator bij ABC (zie ook 
pagina 10) heeft kinderparticipatie hoog 
op haar agenda staan en heeft een grote 
rol gespeeld bij de oprichting van de raad,” 
vertelt Nico. “Zij benaderde mij voor de 
begeleiding. Het is ook echt mijn persoon-
lijke drijfveer om dit soort raden op te 
richten en hieraan mee te werken.”

SAMEN MET SUZANNE
Nico is geen onbekende in de wijk en in 
het jongerenwerk. “Ik heb 15 jaar voor 
welzijnsstichtingen in Amersfoort gewerkt 
en ben ook jongerenwerker in de wijk 
Liendert geweest.” Eerder begeleidde Nico 
al jongerenraden en Marieke bracht Nico 
in contact met Suzanne Toussaint van 
De Vreedzame School en De Vreedzame 

Wijk. “Zij had al haar eigen methodiek om 
een Kinderwijkraad op te zetten, die mooi 
samenviel met mijn ideeën. Zo hebben 
we samen de raad opgezet. Suzanne weet 
vanuit haar functie precies welke thema’s 
er spelen in de wijk en ik geef daar in de 
Kinderwijkraad inhoud aan.”

HOE DEMOCRATIE WERKT
Kinderen van groep 6 van basisscholen 
De Kinderhof, De Wijde Wereld en De Wind-
roos kregen begin vorig schooljaar les over 
hoe een democratie werkt. Ze bogen zich 
over de vraag: ‘Hoe wil jij dat jouw wijk 
eruit ziet?’ Nico: “De leden van de raad zijn 
door hun klasgenoten gekozen. Echt heel 
bijzonder. En de kinderen van de wijkraad 
komen dus van drie verschillende scholen. 
Daarmee is het  echt een kinderraad van 
de wijk.”

Uit steeds meer 
onderzoeken komt 
naar voren: als je door 
de ogen van een kind 
kijkt, neem je andere 
besluiten. Gemeenten 
zouden daarom echt 
de stemmen van 
kinderen moeten 
meenemen.

❜❜

Een nieuwe ontmoetingsplek in de wijk 

Buurtpark Rustenburg
Tijdens Nationale Boomfeestdag op 10 november heeft wethouder Kraanen 

samen met leerlingen van de Kinderhof/Windroos/SKA de eerste bomen 

geplant in het nieuwe Buurtpark Rustenburg. Ook leden van de kersverse 

Kinderwijkraad Liendert-Rustenburg namen deel aan deze activiteit. 

Wat nu nog een groot perceel openbaar groen is, wordt het 
komend jaar ingericht als aantrekkelijke plek voor mens en 
natuur: het Buurtpark Rustenburg. Er werden bomen, strui-
ken en bolgewassen geplant. De eerste fase van het ont-
werpplan is hiermee gestart. Dat plan is onderdeel van het 
project ‘Vergroenen School(plein)’ en het kwam tot stand via 
inspraak van leerlingen, ouders, omwonenden en anderen. 
ABC Rustenburg en Stichting Het Huis van Bartels hebben 
hier een leidende rol in gespeeld.
In het Buurtpark ontstaat een grotere biodiversiteit en het is 
ook een nieuwe ontmoetingsplek in de wijk. Het park is, als 
het klaar is, onderdeel van de ecologische verbindingszone tus-
sen de Groengordel Rustenburg en het Waterwingebied. Een 
win-win situatie dus voor mens en natuur.

 lees verder op pag. 10
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OOK VOOR OUDERS
Ook voor ouders organiseert ABC het 
nodige in de wijk. Zoals het project Taal & 

Toekomst. Lees erover op pag. 19. 
Dan heb je de ontmoetingsactiviteiten 
in de Zonneparel. Zoals samen naaien 
en samen koken. En er is een mama-café 
in de Horsten. Hoe het gaat met deze 
activiteiten is ook afhankelijk van de 
coronaregels.
Twee keer per jaar zijn er digitale 

bijeenkomsten voor de hele stad over the-
ma’s waar veel ouders meer over willen 
weten. Zoals: omgaan met social media, 
de overgang van de basisschool naar de 
middelbare school, of dwarse peuters. 

MAAK CONTACT!
We horen altijd graag wat ouders en 
wijkbewoners belangrijk vinden voor 
ABC. Neem gerust contact op met Ben of 
Marieke.

MEER WETEN? 
Kijk op www.abc-amersfoort.nl  
Of volg ons op Facebook, LinkedIn en 
Instagram. 

Nico zorgt ervoor dat de kinderen om 
de twee weken bij elkaar komen. Hij 
staat ook in contact met school en 
ouders. “In samenwerking met Suzan-
ne maak ik de agenda en bepaal ik de 
thema’s. Waar gaan we heen en wat 
gaan we doen? We werken vanuit de 
vier uitgangspunten van de methode 
De Vreedzame School en De Vreed-
zame Wijk en vragen wat de kinderen 
willen op die gebieden.”

UITGANGSPUNTEN
De doelen van De Vreedzame School en 
De Vreedzame Wijk zijn: 

 ›  Schone wijk

 ›  Veilige wijk (ook verkeersveiligheid)

 ›  Vriendelijke wijk

 ›  Conflicten lossen we samen op

Verder brengt Nico de kinderen ken-
nis en vaardigheden bij: “Hoe werkt 
besluitvorming en hoe laat je je zien als 
Kinderwijkraad? Het gaat om invloed 
uitoefenen en goed communiceren. 
Jullie zijn de Kinderwijkraad. Hoe ga 
je dat vertellen? De kinderen hebben 
al posters gemaakt en zijn ook bezig 
met een vlog met een rap. Het gaat ook 
om promotie en zichtbaarheid van de 
raad zelf, naast de zichtbaarheid van de 
stemmen van de kinderen. Laten zien 
dat ze er zijn.”  

ABC’s in Liendert & Rustenburg

In Amersfoort zijn veertien ABC’s actief. De afkorting ABC staat voor Amersfoortse 

Brede Combinatie. Bij ABC’s werken basisscholen, kinderopvang, buurt-sportcoaches 

en IndeBuurt033 samen met ouders, buurtbewoners, organisaties uit de stad en 

natuurlijk de kinderen zelf. Kinderen een kans geven om volledig tot bloei te komen, daar 

gaat het bij ABC om. In onze wijk is er een ABC voor Liendert en een voor Rustenburg. 

WAT BETEKENT ABC IN DE PRAKTIJK?
Als je op de website van ABC-Amers-
foort kijkt en doorklikt naar Liendert 
of Rustenburg, zie je al snel wat ABC 
nu precies inhoudt. Je vindt er allerlei 
activiteiten die ABC organiseert. Deze 
zijn meestal na schooltijd en ook in de 
schoolvakantie gebeurt er van alles. 
De activiteiten zijn steeds bedoeld om 
kinderen spelenderwijs vooruit helpen 
in hun ontwikkeling:

 › gezond opgroeien,
 › eigen talenten (verder) ontdekken,
 › vreedzaam met elkaar omgaan,
 › oefenen met democratische 

vaardigheden,
 › steuntje in de rug bij taal- en 

rekenachterstanden.

In dit Wijkmagazine lees je over het Ate-
lier van Juf Gea, de Kinderwijkraad en de 
Educatietuin, allemaal ABC-initiatieven. 

Zo zijn er nog heel wat andere activitei-
ten, georganiseerd door allerlei organi-
saties en wijkbewoners. Denk aan:

 › wekelijks sporten bij juf Marloes, 
 › oefenen met Spaans bij juf Pilar, 
 › of gewoon lekker een spelletje 

komen doen met juf Aziza. 

VOOR ÁLLE KINDEREN IN DE WIJK!
Wat ABC organiseert, is voor alle kinde-
ren die in de wijk wonen of naar school 
gaan. Dus ook voor kinderen die niet 
in de wijk naar school gaan, maar 
bijvoorbeeld naar de Vrije School of de 
Michaelschool. Het doel is juist dat alle 
kinderen elkaar kunnen ontmoeten 
bij al deze activiteiten in de wijk. Alles 
gebeurt in de eigen buurt, op plekken 
die de kinderen vaak al kennen, zoals 
de Zonneparel, de buitenkast, Huis 
van Bartels of het Fürglerplein. 

“Kinderen de kans geven om  volledig tot bloei te komen” tekst:  marieke van krugten

Een inspirerende les van De Wijde Wereld
Gea Boon
Er was een discussie over wapens maken in het Kinderatelier. Ik vond dit 
geen goed plan en stond er behoorlijk onhandig bij, omdat mijn tegen-
partij (8 jaar) het er totaal niet mee eens was. Wapens zijn ook kunst, was 
en is zijn stelling. De clan om deze woordvoerder heen luisterde en keek 
aandachtig. Ik hield ‘stand’… En het ventje mocht uiteindelijk, na volgens 
mij provocerend gedrag, de les verlaten.
Na de les had ik hier geen goed gevoel over, helemaal niet over mijn 
autoritaire reactie en ik heb een week over deze situatie nagedacht. Het 
zat mij echt niet lekker. De jonge kunstenaars gaan, zoals ieder mens, te 
zijner tijd keuzes maken om op een dag wel of niet een wapen op te pak-
ken. En eigenlijk was de discussie een kans om naar ze te luisteren, in de 
vrijplaats van het atelier. 
De volgende week was de groep er weer en ik zei: ‘Ik heb iets van jullie 
geleerd vorige week’. Er viel een doodse stilte. ‘Jullie wilden wapens maken. 
Ik vond dit geen goed plan, omdat ik denk dat wapens zijn bedoeld om 
iemand dood te maken of te bedreigen. Maar inmiddels snap ik ook dat 
het voor jullie een soort van speelgoed is. En kunst is onder meer bedoeld 
om iets te maken wat je bezighoudt’. 
De kinderen keken verbaasd en geloofden hun oren niet. Na wat 
controlevragen aan mij: ‘mag dit dan en mag dit dan’, kreeg ik 
bemoedigende woorden: ‘Ah ja juf, het is toch gewoon een spelletje’.  

…
We zijn gaan kleien. Na een half uurtje zag ik toch andere dingen gebeuren. 
Er kwamen bloemenvaasjes en theekopjes voor de mama’s, schaaltjes, 
vogeltjes, een voetbal en een schoen. Oké, en één bom, maar die is later 
omgedoopt tot vaas.” 

GEA BOON 
De Amersfoortse kunstenares Gea Boon begeleidt in Liendert 
kinderen van groep 3 tot en met 8 in het Kinderatelier van OBS 
De Wijde Wereld in De Zonneparel aan het Fürglerplein. Sinds 
corona zijn de activiteiten zo veel mogelijk in de open lucht en 
is het atelier omgedoopt tot Kunstig Buitenspelen.

BEN NITRAUW (ABC-COÖRDINATOR LIENDERT)  

Ik ben sinds november 2020 ABC-coördinator in Liendert. Een mooie en boeiende wijk met veel energie. 
Het is ongelofelijk hoeveel mensen zich in de wijk inzetten voor de kinderen, daar neem ik echt m’n 
petje voor af. De afgelopen tijd heb ik gemerkt dat het heel belangrijk is om ook buiten schooltijd 
dingen te organiseren die kinderen vooruit kunnen helpen. Vooral de corona-tijd heeft ons geleerd 
dat we zowel de scholen als de ouders konden ontlasten bij hun zorg en aandacht voor de kids. Kortom: 
ABC is echt van toegevoegde waarde in de wijk!

ben.nitrauw@abc-amersfoort.nl ~ 06 22 42 11 47

MARIEKE VAN KRUGTEN (ABC COÖRDINATOR RUSTENBURG)  

“Wat ik mooi vind aan ABC in Rustenburg is dat kinderen op één grote ontmoetingsplek in de wijk naar 
de kinderopvang en naar school kunnen, én kunnen sporten. En ze kunnen na schooltijd ook nog eens 
hun talenten ontdekken in een mooi naschools programma. Ook ben ik erg trots op de Kinderwijkraad. 
Want wie kunnen er nu beter aangeven wat er gedaan moet worden, dan de kinderen zelf! Dit jaar 
gaan we aan de slag met het vergroenen van het Fürglerplein zodat het een nog gezelliger buurtplein 
wordt. Ik kijk ernaar uit!” 

marieke.vankrugten@indebuurt033.nl ~ 06 43 14 28 55

 vervolg van pag.8
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werk, vindt Zainab: “Mijn kinderen 
zijn reuze trots als ze hun moeder hier 
aan het werk zien!” En daar is zij dan 
op haar beurt weer trots op… 

Iets voor anderen willen betekenen én 
zelf een nuttige en aangename tijds-
besteding hebben, dat is toch wel de 
rode draad in de enthousiaste verhalen 
van de dames. Ze hebben overduidelijk 
plezier in elkaars gezelschap en 
ervaren de ontmoetingsruimte als een 
tweede thuis, zoals Fahima met een 
grote grijns vertelt. En tegelijkertijd 
voelen ze zich ook erg verantwoordelijk, 
vult Salima aan: “We houden het netjes 
en schoon.” 

Een aantal dames is niet alleen gast-
vrouw op De Zonneparel, sommigen 
helpen ook mee met het spelatelier of 
spelen een rol in de ouderkamer. “Zo is 
de huiskamer echt van de buurt,” zegt 
Aziza. “Er zijn bijvoorbeeld ook acti-
viteiten voor vaders in de buurt. Deze 
ruimte is echt heel belangrijk voor de 
wijk, want hier komt de buurt bij 
elkaar. Het is echt niet zo dat alleen 
ouders die hun kinderen naar school 
brengen hier komen.” 

Aziza is de begeleider en coach van de 
groep. Zij is ook eindverantwoordelijk 
voor de speluitleen en het spelatelier, 

activiteiten die naast het ‘gewone 
onderwijs’ erg belangrijk zijn voor de 
ontwikkeling van de kinderen uit 
Liendert. De rol van Aziza moet je niet 
onderschatten. Hoe de andere dames 
tegen de hulp van Aziza aankijken? 
Het antwoord van Fahima is veelzeg-
gend: “Aziza is onze sleutel. Voor alle 
vragen die we hebben, kunnen we bij 
haar terecht. Zij lost het altijd voor 
ons op!” 

  Mijn kinderen zijn reuze trots 
 als ze hun moeder hier aan het 
werk zien!

❜❜

EIGENDOM VAN DE BUURT
De Zonneparel, het niet-te-missen 
gebouw aan de Wiekslag is in de 
herfst van 2015 geopend. Het 
gebouw huisvest twee basisscholen, 
een kinderopvang en een peuter-
school. Vanaf de start is de ontmoe-
tingsruimte van het complex – net 
als het grote plein – ‘eigendom’ van 
de buurt. Niet alleen de kinderen, 
ook de ouders en andere wijkbewo-
ners zijn er welkom.

  Deze ruimte is echt belangrijk voor 
de wijk, want hier komt de buurt 
bij elkaar.

❜❜

  Aziza is onze sleutel. Zij lost het 
altijd voor ons op!❜❜

De gastvrouwen van de Zonneparel      
Wie de Zonneparel aan de Wiekslag binnen oopt, kan rekenen op een warm welkom. 

Een team van vrijwillige gastvrouwen (en één gastheer) zorgt ervoor dat er onder 

schooltijd altijd iemand is om de bezoeker te ontvangen. Wat beweegt Salima, Rachi-

da, Fahima, Zainab en Aziza om gastvrouw te zijn en wat is hun rol binnen dit mar-

kante gebouw? Ze vertellen er graag over, op een doordeweekse donderdag. 

Ik vind het erg gezellig om dit te doen,” 
zegt Rachida. “En het is ook heel 
belangrijk.” Ze is vrijwilliger vanaf het 

begin, en dat blijkt ook voor de andere 
vrouwen te gelden. Allemaal kwamen ze 
letterlijk met hun kinderen mee naar 
school en ze vonden het leuk om dan 
ook maar meteen hun handen uit de 
mouwen te steken. En niet alleen in 
De Zonneparel, ook bij De Groene Stee 

en de buitenkasten helpen zij mee met 
activiteiten voor de jeugd van de wijk. 
Dat gaat bijna vanzelf: ze zorgen er 
wekelijks voor dat alle kinderen fruit 
krijgen, verrichten allerlei hand- en 
spandiensten en helpen mee als er extra 
activiteiten zijn op school. Dankbaar 

“Ik voel me hier thuis, en help de gasten zich hier ook thuis te voelen”  
tekst: ben nitrauw

  Ik vind het erg gezellig om dit te 
doen, en het is ook heel belangrijk.❜❜
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Trijnie van der Ploeg ~ 
preventiewerker

“Kinderen zijn zó wijs, creatief en 
open, daar leer ik heel veel van!”

“Ik vind werken met kinderen geweldig. Ze begrijpen vaak meer dan je denkt en 

kunnen heel goed oplossingen verzinnen. De kinderen die ik zie, groeien soms 

in heel lastige situaties op. Veel van hen kunnen daar heel goed mee omgaan en 

prima verwoorden wat ze voelen en wat ze willen en nodig hebben. Ze hebben 

vaak een gigantische veerkracht, en dat wil ik graag zo houden. Daar zijn lang niet 

altijd ingewikkelde dingen voor nodig.”

Je kunt veel bereiken door samen te 
werken met kinderen, wijkbewoners, 
vrijwilligers en professionals. En er is 

ook al veel bereikt., zegt Trijnie. “Ik vind 
het belangrijk niet te probleemgericht te 
denken, maar juist te kijken naar de moge-
lijkheden die er zijn. Geef kinderen daar 
zelf een stem in; zij zijn heel goed in staat 
om daarmee aan de slag te gaan.”

Trijnie van der Ploeg is pedagoog. Ze heeft 
een aantal jaren in Peru gewoond, waar 
zij werkte met kinderen en ouders. Ze 
werkt nu al vier jaar voor Indebuurt033 als 
Preventiewerker Jeugd voor kinderen van 
4 tot 12 jaar, onder meer in Liendert en 
Rustenburg.

WAT IS EEN ‘PREVENTIEWERKER?
“Ik zet me als preventiewerker Jeugd in 
voor kinderen tot 12 jaar, in de wijk en op 
een aantal basisscholen. Preventie bete-
kent: iets voorkomen. En in mijn functie 
betekent dat: voorkomen dat kinderen 
(meer) problemen krijgen en ervoor zorgen 
dat ze beter in hun vel komen te zitten. 
Dat doe ik door kinderen bewust te maken 
van hun emoties en hierover te praten.”

“Ik maak bespreekbaar welke dingen 
ervoor zorgen dat het soms niet lekker 
gaat: thuis, op school, in de buurt, enzo-
voort. Ook praat ik met kinderen over 
waar ze trots op zijn en wat ze allemaal 
kunnen. En we bekijken samen wat zij 
nodig hebben om zich wel fijn te voelen, 
hoe ze dit kunnen aanpakken, en wie in je 
buurt daar verder bij kan helpen.”

MOEILIJKE THUISSITUATIES
“Nederland is het gelukkigste land om 
in op te groeien. En toch hebben veel 
kinderen te maken met dingen die heel 
lastig zijn. Zoals ouders die niet meer 
bij elkaar zijn, conflicten thuis of in 
de buurt, ouders, broers of zussen die 
ziek zijn, armoede, kleine huisvesting. 
En nu komt daar soms ook spanning 
door de coronapandemie bij. In deze 
coronatijd zijn er heel veel moeilijke 
thuissituaties ontstaan,” zegt Trijnie. 

“Kinderen kunnen soms niet naar 
school, ouders moeten soms noodge-
dwongen thuiswerken, waardoor ieder-
een dicht op elkaars lip zit; activiteiten 
die niet door kunnen gaan… Daar heeft 
vrijwel iedereen last van. Spelen er ook 
nog andere zorgen, zoals armoede of 
ziekte, dan is het soms echt te veel. Je 
kunt dat vergelijken met een veer die je 
heel ver uitrekt. Als dat te lang duurt, 
of je rekt de veer te ver uit, dan veert 
hij niet meer terug. Als preventiewer-
ker help ik kinderen die veerkracht te 
behouden en te versterken.”

Trijnie werkt op 3 basisscholen: 2 in 
Liendert en Rustenburg en 1 in Kruis-
kamp. “Op school zie ik veel kinderen 
en spreek ik ouders. Het contact is heel 
laagdrempelig en ik kan op scholen 
snel samenwerken met de leerkracht.” 
Daarnaast heeft Trijnie ook contact 
met bijvoorbeeld de buurt-sportcoach, 
met ABC, de buitenkasten, de GGD en 
het wijkteam. “Natuurlijk altijd in 

samenwerking en overleg met het kind en de ouders. We 
kennen elkaar allemaal goed. 

Daarnaast werk ik in de wijk vanuit de informatiewinkel 
in De Groene Stee en begeleid ik groepen kinderen en 

ouders. Daarin is extra aandacht voor hoe je goed kunt 
omgaan met stress en spanning die thuis speelt.”

“Ik werk graag in Liendert en Rustenburg, omdat 
er zo veel verschillende culturen in deze wijken 
zijn. Daar leer ik veel van. Ik heb zelf in het 
buitenland gewoond, in Latijns-Amerika, en 
weet hoe ingewikkeld het soms voor je kan 
zijn in een andere cultuur, ook als je de taal 
nog niet zo goed kent of de gewoontes raar of 
lastig vindt. Dat helpt mij in mijn werk met 
kinderen en ouders.”

VEEL ACTIEVE WIJKBEWONERS EN 
SAMENWERKING IN LIENDERT

“Wat ik ook heel fijn vind in Liendert, is 
de nauwe samenwerking tussen bewoners 
en professionals in de wijk. Er zijn zoveel 
mensen actief bezig met het uitdagend, veilig 
en gezond maken van de omgeving voor 
kinderen en volwassenen! Dat vind ik heel 

inspirerend. 

Er is een kinderwijkraad {zie pagina’s 4-7], er zijn 
educatieve tuinen, groene schoolpleinen, heel 

actieve ABC-scholen met veel activiteiten, buiten-
kasten, een skatebaan, freerun-parcours, voetbal-

veldjes en speeltuinen om laagdrempelig te sporten, 
een park en veel groen en volop binnen- en buiten-

ruimte om anderen te ontmoeten, te spelen en te leren. 

Doordat Liendert en Rustenburg Vreedzame wijken zijn, 
denken veel kinderen, volwassen inwoners en profes-

sionals bewust na over hoe ze met elkaar om willen gaan. 
En kinderen zijn daarin heel vaak het voorbeeld voor de 

volwassenen. We kunnen veel van hen leren.”

WAAR KRIJG JE ALS PREVENTIEWERKER ZOAL MEE TE MAKEN?
“Ik werk veel met kinderen die te maken hebben met een 
vol hoofd en daardoor vaak boos zijn, of zich juist heel erg 
terugtrekken. Met een vol hoofd kun je ook niet goed leren 
op school, krijg je snel ruzie met andere kinderen en maak 
je je veel zorgen. Een vol hoofd kan verschillende oorzaken 
hebben. Samen met de kinderen zoek ik dat uit. Kinderen 
weten vaak heel goed waar het aan ligt, ze hebben supergoede 
voelsprieten. De oorzaak is alleen niet zo maar weg te nemen. 
Als je ouders bijvoorbeeld stress hebben vanwege geldzorgen, 
relaties en problemen uit het verleden, dan kun je dat als kind 
niet zomaar oplossen.”
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HOE ZORG JE ERVOOR DAT EEN KIND TOCH 
FIJN KAN OPGROEIEN EN LEREN?  

“Een prettige en veilige omgeving is heel 
belangrijk. Denk aan plekken in de wijk om 
te spelen en te chillen. Mensen om je heen 
die aandacht hebben voor jou als kind als dat 
thuis even niet lukt. Vrienden. En leuke cul-
turele activiteiten, sport en andere mogelijk-
heden om je te ontwikkelen.” Trijnie bekijkt 
dan samen met het kind en de ouders wat 
leuke sport- of cultuuractiviteiten zijn en 
verwijst eventueel door naar de informatie-
winkel voor een aanvraag bij het sport- en 
cultuurfonds voor financiële ondersteuning.

“Of ik regel een (taal)maatje of een vrijwil-
liger die met het kind kan optrekken. Of een 
preventiegroep voor extra ondersteuning. 
Daarnaast denk ik na met inwoners, andere 
professionals en bijvoorbeeld de gemeente over wat er speelt bij 
kinderen en wat er nog mist in de wijk om kinderen fijn en veilig 
te laten opgroeien.”
“Ik ben ontzettend blij dat ik preventiewerker jeugd ben en 
ik vind het een eer dat ik met kinderen in gesprek mag gaan. 
Kinderen zijn zo wijs, creatief en open, daar leer ik heel veel 
van. En ik hoop dat ik ze kan helpen om zichzelf nog beter te 
leren kennen en te zien wat ze allemaal kunnen en mogen 
ontdekken.”

POSITIEVE ERVARINGEN EN UITDAGINGEN
“Ik vind het fijn om samen te werken met kinderen in Liendert 
en Rustenburg. De kinderen met wie ik werk, kom ik overal 
tegen. In de speeltuintjes en bij de buitenkasten, bij de kippen 
van De Groene Stee. Dat geeft het gevoel dat het een soort dorp 
is waar je werkt. Je kent elkaar en je weet wat je van elkaar 
kunt verwachten. En soms is het lastig, dan spelen culturele 
verschillen ineens toch een rol. Dat is niet erg, het is soms zoe-
ken hoe daarmee om te gaan, maar dat vind ik leuk.”

MEER WETEN OVER HET WERK VAN TRIJNIE? 
Je komt met haar in contact via de informatiewinkel van Inde-
buurt033 in De Groene Stee en via De Windroos en De Kinderhof. 
Of kijk op de website van Indebuurt033: www.indebuurt033.nl

Educatietuin ABC Rustenburg
Op 28 mei is de Educatietuin van ABC Rus-
tenburg officieel geopend. De educatietuin 
is een gezamenlijk project van kinderen, 
ouders, basisscholen de Windroos en de 
Kinderhof en buurtbewoners. 

D e Educatietuin, een initiatief van 
wijkbewoner Paul Liklikuwata, 
heeft als doelstelling bij te dragen 

aan de ontwikkeling en bewustwor-
ding van kinderen op het gebied van 
duurzaamheid, groene leefomgeving, 
gezonde voeding, klimaat en biodiversi-
teit. Ouders, leerlingen, leerkrachten en 
vrijwilligers hebben in het kader van het 
project Gezonde School en Vergroening 
Schoolplein Fürglerplein hard gewerkt 
aan de aanleg van de Educatietuin. 

Kinderen vinden het heerlijk om in de 
tuin te werken. Zij leren daarbij over 
eetbare planten, kunnen moestuinieren, 
doen samen mee aan de bomenplantdag, 
en kunnen bijvoorbeeld bodemdiertjes 
zoeken. Een deel van de 
tuin is speciaal ingericht 
als buiten-klaslokaal, 
waar leerkrachten ook 
hun lessen kunnen 
geven als het zonnetje 
schijnt.
Renzo (5 jaar) kan alles 
vertellen over de edu-
catietuin: “We hebben 
een bijenhotel gebouwd, 
want dat is erg belang-
rijk voor de plantjes.” 

MEER INFORMATIE 
ABC Amersfoort: www.abc-amersfoort.nl 
Paul Liklikuwata: p.liklikuwata@ziggo.nl 
06 42 01 03 02
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“Als ik sterk sta in taal, kan ik ook echt doorgroeien.”

Taal & Toekomst
Taal & Toekomst is een Amersfoorts programma dat mensen helpt hun dromen te 

realiseren. Door middel van taallessen, bijeenkomsten over maatschappelijke onder-

werpen, persoonlijke coaching en samen kijken naar studie- of werkmogelijkheden. 

Taal & Toekomst focust zich hierbij op mensen die al wat langer in ons land wonen.  

E SRA AKCAN  is initiatiefnemer en 
projectleider van Taal & Toekomst. 
Haar kindertijd motiveerde haar 

dit programma op te zetten. “Mijn 
moeder kende de Nederlandse taal ook 
niet en heeft daardoor bijvoorbeeld een 
keer tweeënhalf uur gelopen om vanuit 
Soest terug naar Amersfoort te komen,” 
vertelt Esra. “Dat soort dingen blijven 
je altijd bij. Dat wil je toch niemand 
aandoen? Geen enkel kind en geen 
enkele ouder. Door middel van Taal & 
Toekomst kunnen ouders de eerste stap 
zetten: de Nederlandse taal leren. En 
daarna kijken we samen wat ze verder 
zouden willen.”

Op dit moment zijn zo’n 30 vrouwelijke 
deelnemers het eerste traject aan het 
afronden. Esra beschrijft de veranderin-
gen die ze ziet onder de deelnemers:  

“Vrouwen die aan het begin niet zo veel 
durfden te zeggen, vertellen aan het 
einde van het project enthousiast over 
wat ze allemaal wilden bereiken. Een 
boodschap die vaak is terug te horen: 
‘Als ik sterk sta in taal, kan ik ook echt 
doorgroeien.’ Het beheersen van de taal 
geeft de deelnemers de zelfverzekerd-
heid en de mogelijkheid om alles uit 
zichzelf te halen wat erin zit.” 

FLINKE TOELOOP
In de loop van het jaar zullen waar-
schijnlijk zo’n 100 nieuwe deelnemers 
starten, onder wie ook een aantal man-
nelijke deelnemers. De leeftijden lopen 
ver uiteen: van 23 tot in de 60. In kleine 
groepen krijgen ze alle mogelijkheden 
om hun persoonlijke doelen te bereiken. 

“Ook deze doelen zijn erg divers,” zegt 
Esra. “Denk aan het volgen van een 
opleiding voor een bepaalde baan, of 
leren meedraaien in de Nederlandse 
maatschappij om je kinderen zo goed 

mogelijk te kunnen helpen.  
We werken daarbij samen met verschil-
lende organisaties, zoals het ROC, New-
Bees, ABC en NLeducatie, voor voorlich-
ting, trainingen, stageplekken en nog 
veel meer.”

HET BELANG VAN TAAL & TOEKOMST 
Bij het verhuizen naar een vreemd land 
komt veel kijken, zeker als je kinderen 
hebt. Naast al het regelwerk komt er ook 
nog een flinke cultuurshock bij. Veel 
ouders die naar Nederland zijn geëm-
migreerd, ook degenen die hier al een 
tijdje wonen, zijn er daardoor nog niet 
aan toegekomen om tijd, energie en/of 
geld te besteden aan het leren van een 
nieuwe taal. Laat staan aan het bereiken 
van hun dromen en doelen. De focus 

ligt die eerste jaren vooral op een beetje 
landen in Nederland, zorgen dat er eten 
op tafel staat en wennen aan een nieuw 
leven. 

HOE VERDER NA HET BEGIN? 
Esra: “Als deze begintijd eenmaal is 
verstreken, weten veel mensen niet waar 
ze moeten beginnen met het realiseren 
van hun wensen op het gebied van taal 
en hun plaats in de maatschappij. Uit 
mijn wens hen hierbij te helpen, is het 
initiatief Taal & Toekomst ontstaan. 
Het gelijknamige landelijke initiatief, 
onderdeel van Stichting Het Begint met 
Taal, focust zich op nieuwkomers, Wíj 
richten ons dus juist op mensen die hier 
al langer wonen.” 

MEER WETEN? 
Kijk op www.taaltoekomst.nl 

Ps: wachten is nog op quotes deelnemers 
en beeld en nog 2 uitstaande vragen

“ Leergeld is er voor jou en je gezin.  
Aanvaard hulp als het nodig is!” 

Stichting Leergeld Amersfoort onder-

steunt gezinnen met kinderen op de 

basis- en/of middelbare school die het 

financieel moeilijk hebben. Linda* doet 

sinds een aantal jaar een beroep op de 

stichting. Hier ging een lange weg aan 

vooraf. “Ik wilde het allemaal zo graag 

zelf doen,” zegt Linda. “En ik had ook nog 

nooit van Leergeld gehoord. Maar op een 

gegeven moment ging het echt niet meer.”  

“Een ontslag, gezondheidsklachten, kei-
hard werken voor een minimaal inkomen 
en hoogoplopende schulden, alles bij 
elkaar stond het water ons aan de lippen,” 
vertelt Linda. Ze is getrouwd met Gerard 
en heeft twee kinderen (15 en 17 jaar). “We 
raakten beiden onze baan kwijt en Gerard 
kampte met gezondheidsklachten. Ik ben 
toen een gastouderopvang begonnen. We 
wilden echt op eigen benen staan. Maar 
het lukte niet goed en we kregen schulden. 
Soms moesten we rondkomen van 500 
euro per maand.” 

LEERGELD HEEFT ONS LEVEN VERANDERD
Een leraar bracht hen in contact met 
Leergeld. Linda: “Er kwam iemand van de 
stichting bij ons thuis om naar ons verhaal 
te luisteren, hoe we in deze moeilijke 
omstandigheden terecht waren gekomen. 
Hij vertelde wat Leergeld is en welke 
ondersteuning zij bieden. Dat heeft ons 
leven veranderd.”

Leergeld betaalde onder meer het school-
geld en schoolspullen voor de kinderen. 
Linda: “De stichting zorgde ook voor een 
rugzak en een laptop en regelde dat onze 
kinderen weer konden sporten, via bijdra-
gen van het Jeugd Sportfonds. Leergeld 
heeft de juiste contacten en dat heeft ons 
enorm geholpen.”

GEEN STRESS MEER EN GELUKKIGE KINDEREN 
“Als ouder wil je verder niks liever dan 
dat je kinderen gelukkig zijn. Leergeld 
heeft ook fietsen voor hen geregeld. Die 
blije gezichten toen ze de fietsen mochten 
ophalen: onbetaalbaar! En voor ons is 
mede dankzij Leergeld de financiële druk 
weg. Geen stress meer of we alle rekenin-
gen kunnen betalen. Ook lukt het ons nu 
om onze schulden af te betalen.” 

Linda deelt graag haar ervaringen en 
adviseert andere ouders: “Leergeld is er 
voor jou en je gezin, aanvaard hulp! Met 
hun steun kunnen je kinderen gewoon 
kind zijn en meedoen. Niemand hoeft het 
te weten, alles gaat anoniem.” 

DONEREN
“Als wij er weer helemaal bovenop zijn, wil 
ik zelf ook financiële steun geven”, zegt 
Linda. “Dan wil ik iets terug doen.” Want 
de middelen die Leergeld heeft zijn niet 
onuitputtelijk en veel kinderen wachten 
nog op hulp. 

STICHTING LEERGELD AMERSFOORT 
Stichting Leergeld biedt hulp aan ouders 
van kinderen van 4 t/m 17 jaar. Bijvoor-
beeld met het betalen van de ouderbij-
drage, schoolgeld, een laptop, een fiets, 
huiswerkbegeleiding of een bijdrage aan 
een schoolreisje. Wilt u weten of u hier-
voor in aanmerking komt? 

 » kijk op www.leergeldamersfoort.nl
 » bel naar 06-47 07 94 00 

 » e-mail: info@leergeldamersfoort.nl.

U KUNT LEERGELD STEUNEN 
… met een donatie. Elk bedrag 
is welkom. Lees meer op 
www.leergeldamersfoort.nl/doneren.

*) Linda is niet haar echte naam. Zij is ook niet 

de persoon op de foto.
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Wijkboa Tim Koster

‘Het is de toon die de muziek maakt’
Tim werkte eerst een jaar als algemeen boa in heel Amersfoort en is sinds een jaar 

wijkboa in Liendert en Rustenburg. Die wijken kent hij inmiddels op zijn duimpje, ook 

al woont hij zelf in een andere stad.  

BREED VAKGEBIED
“Ik heb bewust gekozen voor werk in 
een andere plaats dan mijn woon-
plaats,” zegt Tim. “Je wil niet in een 
situatie komen waar je bekenden moet 
bekeuren. Ik hou werk en privé liever 
gescheiden.”

“Of mensen me serieus nemen? Jazeker. 
Het is ook hoe je jezelf opstelt, hoe je ’t 
overbrengt wat je wil zeggen.” Wijkboa 
Tim Koster is 22 en daarmee 2 jaar jon-
ger dan zijn collega Lynn, die jeugdboa 
is. “Werken met jongeren, zoals Lynn 
doet, is heel leuk. Zelf vind ik het wijk-
werk heel interessant. Het is een heel 
breed vakgebied. Als wijkboa krijg ik er 
steeds meer taken bij, er zit heel veel 
uitdaging in.”

LIENDERT EN RUSTENBURG
Het verschil tussen Liendert en 
Rustenburg is groot, ervaart Tim. 
“Rustenburg is net een dorpje, met 
veel oudere bewoners. Er gebeurt niet 
veel, er komen vaak alleen meldingen 
over parkeeroverlast. Liendert is veel 
levendiger. Er wonen ook meer mensen 
met een niet-Nederlandse achtergrond 
en bij hen kom ik heel veel gastvrijheid 
tegen. Dat vind ik echt positief. Als 
er iets niet goed gaat, zijn zij over het 
algemeen ook goed aanspreekbaar; 
we hebben vaak prima gesprekken. 
Ook als ze bijvoorbeeld iets moeten 
weghalen terwijl ze het daar niet mee 
eens zijn.”

BELEDIGINGEN
Als boa krijg je natuurlijk ook weleens 
wat minder positiefs naar je hoofd. 
“Beledigingen komen veel voor, ja. Ik 
heb daar zelf niet zo snel last van, het 
zijn maar woorden. En als je daar niet 
tegen kunt, tja. Dan is het misschien 
beter dat je een ander vak kiest. Het is 
ook je eigen toon die de muziek maakt.”

VEELZIJDIG
Hoe ziet een gemiddelde werkdag van 
Tim er uit? 
“We beginnen altijd met een briefing 
en bespreken de bijzonderheden van 
die dag. Vervolgens zijn er meldingen 
die we moeten oppakken, bijvoorbeeld 
over burenruzies, foutgeparkeerde 
auto’s en aanhangers, iets met over-
hangend groen of drugs- en dealers-
overlast.”

Ook heeft Tim als wijkboa overleggen 
met de wijkprofessionals en zijn er 
bewoners die hij moet bellen, omdat zij 
een terugbelverzoek hebben achter-
gelaten. Tim: “Zij willen bijvoorbeeld 
weten waarom ze een bekeuring heb-
ben gehad. Zulke gesprekken kunnen 
leuk uitpakken en soms ook niet…” 

Begin dit jaar was er ook de avondklok. 
“Dat ging op zich wel redelijk oké, al 
moesten we soms toch boetes uitschrij-
ven. En toen de horeca en eetgelegen-
heden nog dicht waren, kwamen er 
meer meldingen vanuit huis, bijvoor-
beeld over feestjes en geluidsoverlast.”

Net als Lynn is ook Tim veel in de wijk 
te vinden. Voor zo maar een gesprek 
op straat, om te praten over waar je 
als bewoner mee zit. “En als mensen 
verder willen praten, krijgen ze van mij 
altijd mijn kaartje mee, met mijn werk-
telefoonnummer erop,” zegt Tim.

CONTACT
Kom je Lynn of Tim niet tegen en wil je 
toch graag iets melden of in gesprek? 
Dat kan! Tijdens kantooruren via de 
website van de gemeente: is hier een 
goede link of telefoonnummer dat ik 
kan vermelden?  en ’s avonds en in het 
weekeind via het algemene nummer van 
de politie: 0900 - 8844 (klopt dit?)

Lynn van Gurp, jeugdboa

Handhaver én aanspreekpunt 
Als jeugdboa richt Lynn van Gurp (24) zich op jongeren van 12 tot 25 jaar. Zij werkt in 

verschillende wijken en in Liendert en Rustenburg is zij vaak op de fiets aanwezig. “Het 

is belangrijk dat ik zichtbaar ben, als aanspreekpunt,” zegt Lynn. 

WAT IS DE TAAK VAN EEN JEUGDBOA? 
“Jongeren kunnen bij mij terecht 
met allerlei vragen en problemen 
die ze misschien liever niet met 
hun ouders bespreken. Dingen in 
de relationele sfeer of zaken die 
op school spelen. Ook de corona-
maatregelen leiden tot veel vragen. 
Dat speelt echt heel erg.” Mensen 
aanspreken hoort er vanzelfspre-
kend ook bij. “Dan kun je denken 
aan groepjes jongeren die afval als 
peuken, etensresten en lachgaspa-
tronen op straat gooien of overlast 
veroorzaken.”

KAASKOP EERSTE KLAS
Lynn typeert zichzelf als ‘een 
kaaskop eerste klas’. “En toch 
kijken mensen anders naar mij. Ik 
ben geboren op de Filippijnen en 
geadopteerd. Daarnaast ben ik vrij 
klein van stuk, ik ben anderhalve 
meter. Dat maakt het voor sommige 
mensen makkelijker om mij aanspre-
ken, en andersom. Zeker in een wijk 
waar de diversiteit groot is.”  
Grapjes over haar lengte zijn vaak 
een mooie ingang om het gesprek 
aan te gaan.

“Natuurlijk proberen jongeren me 
wel uit te dagen, maar ik ben ervoor 
opgeleid om dat te doorzien. En na 
een grap valt er vaak een heel nor-
maal gesprek te voeren. Jongeren 
rennen bijvoorbeeld nog weleens 
snel weg als ze mij zien aankomen. 
Moet ik er achteraan op mijn fiets. 
‘Waarom?’ zeg ik dan. ‘Als jullie 
gewoon blijven staan, ben ik niet zo 
buiten adem en kunnen wij gewoon 
een gesprek voeren’. Het gaat niet 
altijd gepaard met een bekeuring.”

OPLEIDING
“Vanaf mijn vierde zei ik al dat ik bij de 
politie wou. Als mijn ouders thuis iets 
deden wat niet kon, zei ik er ook al wat 
van. Tijdens een wandeling in het bos 
kwamen we langs een gebied dat was 
afgezet, en daar stond een politieagent 
bij. Kijk, dacht ik toen: dat lijkt me 
leuk en dat zie ik mezelf ook wel doen. 
Ik heb een gecombineerde opleiding 
gevolgd: Sociaal-Cultureel Werk – 
Handhaving Toezicht & Veiligheid. 
Ik heb verschillende stages gelopen, 
ook als jongerenwerker, en jeugdboa 
zit er een beetje tussen in. Of ik ooit 
toch naar de politie wil, dat weet ik 
nog niet. Voorlopig blijf ik dit doen. Ik 
wil ook graag het imago van de boa 
opkrikken. We zijn niet alleen maar 
‘bonnenschrijvers’.”

VEELZIJDIG BEROEP
“Elke dag is anders, dat is het leuke 
van deze baan. Het is echt heel 
veelzijdig. We gaan af op meldingen 
van bewoners met klachten over 
overlast, we gaan langs de hotspots 
waar veel gebeurt, we onderhouden 
contact met jongerenwerkers en 
bewoners en via een porto met oortje 
krijgen we meldingen van de politie 
door, bijvoorbeeld als er sprake is van 
 jeugdoverlast.

WAT IS EEN BOA? 
Boa staat voor: buitengewoon opspo-
ringsambtenaar. Een boa controleert of 
mensen zich aan de regels houden en 
geen overtredingen begaan. Een boa 
mag een verdachte staande houden, kan 
boetes uitschrijven en kan verdachten ook 
aanhouden. Een jeugdboa als Lynn is er 
ook als aanspreekpunt voor de jongeren 
in de wijk.

fo
to

’s
: e

st
er

 o
ve

rm
ar

s

20  DE TOEKOMST IS AAN DE KINDEREN 2120



“Iets doen voor de maatschappij, de dieren en voor Amersfoort: dat voelt goed!”

 Nick Janssen: rijder op de Dierenambulance
Nick Jansen is in het dagelijks leven IT’er en woont inmiddels al bijna 4 jaar samen 

met zijn vriendin in Liendert. “De wijk Liendert is onze eerste wijk waar we in samen-

wonen en we wonen hier erg prettig: zeven hoog met een mooi uitzicht.”  

Gezien hun drukke banen, is het voor 
Nick en zijn vriendin niet handig om een 
huisdier te nemen. “We zijn teveel van huis 
weg. Maar ik vind dieren wel ontzettend 
leuk en daarom ben ik bij de Dierenambu-
lance gaan werken. Ook wilde ik iets doen 
voor de maatschappij en dieren de hulp 
geven die ze nodig hebben.”  
Nick werkte in zijn vorige woonplaats ook 
al bij een Dierenambulance. “Vlak nadat 
we hier in Amersfoort waren beland, ben 
ik gaan zoeken of hier ook een Dierenam-
bulance is. En die is er! Na een inwerkperi-
ode ben ik geëvalueerd als rijder.”

“Samen met collega’s maken we de mooiste 
dingen mee. Ook zijn er natuurlijk situa-
ties die niet zo leuk zijn. Maar als Dieren-
ambulance kunnen we dan in elk geval wel 
zo goed als mogelijk voor een afsluiting 
voor de eigenaren zorgen. Die voldoening 
voelt ontzettend goed.”

Na een korte periode op de ambulance, 
leek het Nick erg leuk om zijn IT-kennis 
ook in te zetten. “Dus ik vroeg of ik de 
website mocht onderhouden. En van het 
één kwam het ander. Zo ben ik in het 
bestuur getreden als hoofd communicatie 
en doe ik de PR voor de ambulance. 
Nick: “We zetten ook geregeld leuke 
stukjes op onze website. Je kunt er diverse 
informatiepagina’s bezoeken en onze 
nieuwsitems lezen. Daarnaast zijn we ook 
actief op Facebook: www.facebook.com/
DierenambulanceAmersfoort en Insta-
gram www.instagram.com/dierenambu-
lance_amersfoort.

Met mijn kennis, expertise en interesses 
iets goed doen voor de maatschappij, voor 
de dieren en voor Amersfoort: dat voelt 
goed!”

OOK WERKEN BIJ DE DIERENAMBULANCE? 
Je bent van harte welkom!  
“We hebben oprecht een leuk team van col-
lega’s die 24/7 hulp bieden aan alle dieren 
die het nodig hebben binnen Amersfoort 
en omgeving. En we kunnen altijd nieuwe 
vrijwilligers gebruiken,” zegt Nick. 

Meedoen? Stuur dan een mailtje naar  
vrijwilligercoordinator@dierenambulan-
ceamersfoort.nl. 

CONTACTGEGEVENS 
… vind je op de website: www.dierenam-
bulanceamersfoort.nl

“Ik ben dol op álle dieren en op autorijden!”

 Pascal Keet vindt zijn draai
Pascal Keet was lasser en monteur en reed voor klussen het hele land door. “Slapen, 

eten, werken. Meer deed ik niet,” zegt hij. Tot het misging, ergens onderweg op de 

snelweg. “Ik kreeg hartkloppingen en ineens ging het licht uit. Letterlijk. Dat was 5 

jaar geleden. Een zware burn-out. Kaboem.”

ZET DIE EERSTE STAP!
“Ik was echt de weg kwijt. Maar de drempel 
overstappen om hulp te zoeken was enorm. 
Vanwege schaamte en angst. In het begin 
durfde ik nauwelijks te praten, ze moesten 
alles uit me trekken. Nu kan ik iedereen 
adviseren: zet die eerste stap. Echt, er is 
zoveel hulp, je hoeft niet alles zelf uit te 
vinden.”

WIJKTEAM
Omdat Pascal ook met andere problemen 
worstelde, stapte hij bij Indebuurt033 bin-
nen. “Ik zie mezelf nog staan voor de deur. 
De angst en schaamte om naar binnen te 

stappen was zo groot, maar er móest iets 
gebeuren. Gelukkig namen ze me serieus en 
zagen ze mij als mens, niet als ‘probleem’. Ik 
ben direct doorverwezen naar het wijkteam 
en daar kwam ik Wim tegen. Dankzij hem 
sta ik hier nu. Hij heeft heel veel voor mij 
gedaan en verdient een dikke pluim. 
Ik moest uit een heel diep dal komen. Dan 
kun je niet anders dan beginnen met kleine 
stapjes.” 

EEN LANGE WEG IN KLEINE STAPJES 
Via Wim van het Wijkteam kwam Pascal 
bij Rita Pawiroredjo. Rita begeleidt vanuit 
Indebuurt033 onder meer mensen die op 
zoek zijn naar vrijwilligerswerk. Pascal: 

“Dat leek mij wel een goed idee, vrijwil-
ligerswerk. Ik zat maar binnen. Rita gaf 
me eerst huiswerk mee, alles ging in kleine 
stapjes. In het begin had ik dat niet zo 
door, maar nu het allemaal weer goed gaat, 
zie ik dat; je kunt niet anders dan begin-
nen met kleine stapjes. Daardoor heb ik 
veel kunnen overwinnen. Ik had echt een 
lange weg te gaan en moest uit een heel 
diep dal komen. Met hulp, heb ik het zelf 
gedaan. Ik had niet in de gaten dat het zo’n 
opeenstapeling van problemen was.” 

DE PERFECTE COMBINATIE 
Pascal en Rita hebben veel gesprekken 
gevoerd. Het werd uiteindelijk de Die-
renambulance Amersfoort e.o. “Ik ben dol 
op álle dieren en op autorijden, dus dat 
sloot heel mooi aan. Je begint als bijrijder 
en wanneer je genoeg ervaring hebt 

opgedaan, mag je ook zelf rijden. Ik kreeg 
een opleiding in de avonduren en heb een 
cursus dieren-ehbo gedaan.  
Je komt in heel Amersfoort en omgeving. 
Ik was in het begin echt verbaasd hoe 
enorm vaak je meldingen krijgt!”

RUSTIGER
Die tijd bij de Dierenambulance heeft 
Pascal enorm geholpen. “Leuke collega’s en 
altijd dikke pret met elkaar, in een andere 
omgeving zijn, en weer leren met mensen 
om te gaan. Helaas moest ik tijdelijk stop-
pen omdat ik ook mantelzorger voor mijn 
moeder ben en zij nu meer tijd en energie 
van me vraagt.”  
Het werken als vrijwilliger en zijn contact 
met Wim en Rita hebben hem rustiger 
gemaakt, vertelt Pascal. “En de omgang 
met de andere vrijwilligers van de Dieren-
ambulance. Allemaal positieve mensen. 
Ik vind het nu makkelijker om weer met 
mensen om te gaan en ik heb mijn grenzen 
leren kennen. Waar die liggen, daar kom je 
niet achter als je maar thuis zit. Rita hield 
altijd een vinger aan de pols. Ze vroeg 
regelmatig hoe het met me ging en dat 
deed me echt goed.”  

Er is zoveel hulp, je hoeft niet alles 
zelf uit te vinden.❜❜

Ik kwam uit een diep dal. Dankzij 
hulpverleners en vrijwilligerswerk 
heb ik heel veel overwonnen.

❜❜

Mijn vrijwilligerswerk bij de 
Dierenambulance heeft me enorm 
geholpen

❜❜
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 Projecthuis Madiba
We schreven in dit wijkmagazine al eerder over Projecthuis Madiba, een inititief in 

Liendert dat inmiddels in heel Amersfoort bekend is. Madiba is een maatschappelijk 

centrum nieuwe stijl, gebaseerd op werken vanuit eigen kracht. De organisatie heeft 

er daarom bewust voor gekozen dit zonder subsidies te doen.

Het Projecthuis kent 4 pijlers: sport, educatie, zorg en gezond 
eten. Van dinsdag tot en met zaterdag zetten zo’n 75 vrijwil-
ligers zich bij Madiba in. Er lopen tientallen projecten die 
tegemoet komen aan de (sociale) behoeften van wijkbewoners.

BREED ACTIVITEITENAANBOD
Er zijn erg veel activiteiten, voor elke doelgroep die je maar 
kunt bedenken. Bijna alle activiteiten bevatten een educatief 
of gezond element en verbinding in een goede sfeer staan altijd 
centraal. Ook vindt je bij Madiba – onder veel meer – een kle-
ding- en speelgoedbank en maatschappelijke ruimtes, bijvoor-
beeld voor huiswerkbegeleiding.

BIOLOGISCH RESTAURANT
Madiba Kitchen is een gezellig restaurant en bij mooi weer kun je 
ook op het terras aan het Valleikanaal zitten. Hier kun je terecht 
voor lunch en diner. De organisatie hecht veel waarde aan gezond 
en bewust eten en drinken en dat zie je terug in het restaurant. 
Alles is biologisch en de koks 
gaan zo veel mogelijk met 
lokale en gezonde producten 
aan de slag. Naast een unie-
ke eetgelegenheid, is Madiba 
Kitchen ook een fijne leer- en 
werkplek voor jongeren, stu-
denten en mensen die reïn-
tegreren. De opbrengsten 
van Madiba Kitchen komen 
ten goede aan de maat-
schappelijke projecten op 
het gebied van gezond eten, 
welzijn en educatie.

VERGADERLOCATIE
Voor wie op is zoek naar een locatie om te vergaderen, verhuurt 
Madiba professionele, stijlvolle vergaderzalen, voorzien van alle 
benodigde faciliteiten, inclusief catering vanuit Madiba Kitchen. 
Ook de opbrengsten van de verhuur gebruikt de organisatie voor 
de maatschappelijke projecten.

WAAR DE NAAM VANDAAN KOMT?
Madiba is de stamnaam van Nelson Mandela en betekent ‘de 
verbinder’: precies wat het projecthuis wil en doet. Op hun 
locatie aan de Liendertseweg 87 knopen zij met verschillende 
projecten en allerlei bestaande en nieuwe initiatieven mensen 
aan elkaar.

INFO
Alle info, inclusief een kalender en overzicht van alle activitei-
ten, vind je op de website: https://projecthuismadiba.nl

  Jara over Madiba “Iedereen krijgt een kans om te leren en te groeien”

Jara (22) is geboren en getogen in Amersfoort. Ze groeide op in Vathorst, woonde in de 

Kruiskamp en huurt nu sinds een jaar een woning in Liendert. Als student volgde zij 

losse vakken en modules in psychofarmaca (effect van medicijnen op het brein en gedrag) 

en psychopathologie (mentale stoornissen). Op dit moment doet Jara een opleiding om 

coach te worden en daarnaast is zij sinds ruim een half jaar vrijwilliger bij Madiba.  

“Ik ben bij Madiba begonnen omdat ik het fijn vind om naast mijn studie 
bezig te blijven en omdat ik graag bij de wijk ben betrokken. Ik werk in 
de bediening van het restaurant, en daarnaast ben ik begonnen met het 
houden van coachgesprekken, om te oefenen voor mijn opleiding.”

IEDEREEN HEEFT EEN EIGEN VERHAAL
De mensen die hier werken en langskomen zijn erg divers, zegt Jara. 
“Iedereen is hier om een andere reden, en iedereen heeft een eigen ver-
haal. Daardoor is elke dag anders is en dat houdt het interessant. Som-
mige vrijwilligers zijn hier bijvoorbeeld om de taal te leren, of om dag-
besteding te doen. Anderen lopen hier stage voor uiteenlopende studies, 
van social work tot hotelschool.” “Ik vind het mooi dat op deze plek al die 
verschillende verhalen, achtergronden, culturen en religies samenko-
men. En dat ik hier in aanraking kom met mensen die ik niet snel in mijn 
eigen sociale ‘bubbel’ zou ontmoeten, mensen met heel andere interesses 
en levensstijlen. Het is mooi dat echt iedereen hier welkom is.”

ACTIVITEITEN VOOR IEDEREEN  
Dit zie je ook terug in het aanbod 
van activiteiten, vertelt Jara: “Er 
is voor elke doelgroep wel iets. 
Van schaakles voor senioren tot 
peutervoetbal, van huiswerkbegeleiding tot sportlessen. Daarnaast komen hier ook mensen om 

 De werksfeer is prettig, open én professioneel
MONIQUE (VRIJWILLIGER KLEDINGBANK) “Ik vind Madiba een heel fijne en mooie plek, omdat iedereen hier 
welkom is. Maakt niet uit wie of wat je bent.” 

BÉLA (VRIJWILLIGER KEUKEN) “Het voelt bij Madiba als een tweede thuis. De omgang onderling is heel sociaal; we 
zijn in elkaar geïnteresseerd. De werksfeer is prettig en open en toch blijven we professioneel en helpen en corrigeren 
we elkaar als het nodig is. Iedereen is op zijn eigen manier speciaal, we leren van elkaar. Gasten staan centraal bij 
Madiba en dat stralen we uit. We zetten ons in voor wijk en maatschappij, we werken als een hecht team . Vooral het 
verschil in culturen en nationaliteiten maakt Madiba zowel voor de vrijwilligers als de gasten speciaal.”

LINDA (BEGELEIDER STAGIAIRS) “Ik ben in de ziektewet terecht gekomen en mede door corona werd ik van een 
heel sociaal persoon een kluizenaar. Dankzij Madiba heb ik weer het idee dat ik meedraai in de maatschappij. Door 
bij Madiba te zijn kan ik weer doen wat ik leuk vind en werken aan een mooie en fijne toekomst. Ik ben er trots op 
daar onderdeel van te zijn.”

MONDIR (ÉÉN VAN DE PROJECTLEIDERS) “Madiba is voor mij een levend voorbeeld van de kracht van een commu-
nity. Door middel van de 4 pijlers - zorg, educatie, sport & entertainment en gezond eten - bereiken en verbinden we 
verschillende doelgroepen, waarbij tegelijkertijd ontwikkeling en zelfbewustzijn centraal staan. Madiba helpt mij een 
grotere impact te maken op maatschappelijk vlak én geeft mij de gelegenheid om ook anderen in staat te stellen deze 
impact te maken. Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes.”
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te vergaderen of om gewoon een kopje koffie te drinken. Er
gebeurt hier zo veel, dat ik zelf soms niet eens weet wat er op
een dag allemaal georganiseerd is. Dit zorgt ervoor dat het ook
altijd een verassing is wat iemand hier komt doen.”
In het begin, toen Jara er net werkte, moest zij wel een beetje 
wennen. “Ik heb jaren in de horeca gewerkt, en ben dus ook 
gewend aan een horeca-ethos, waarbij alles snel en goed moet 
gebeuren, en je weinig ruimte hebt om fouten te maken. Hier 

gaat dat net even anders. Er ligt hier minder druk op dat alles. 
Dat werknemers zich op hun plek voelen weegt hier het zwaarst.”

“Het draait hier veel meer om het samen doen, iedereen een kans 
te geven om te leren en te groeien. Dat maakt dat de werkdruk 
een stuk lager ligt en het niet zo erg is als zaken niet zo soepel 
lopen, of dat er een keer miscommunicatie is. Dat nodigt ook uit 
om creatief met situaties om te gaan en flexibel te blijven.”

 Marlies helpt ~ vrijwillig 
Marlies Tjarks (48) woont alweer 25 jaar in de Horsten. “Liendert is een gezellige wijk,” 

vindt ze. “En het is hier heel erg opgeknapt nu de Alliantie bij ons de boel heeft gere-

noveerd en andere flats heeft gesloopt om er nieuwe woningen voor in de plaats te 

zetten. Fijn is ook dat ik de bushalte voor de deur heb en dat er winkels dichtbij zijn.” 

GOED CONTACT MET BUREN
Het imago dat er ‘veel overlast’ in de 
Horsten is, ervaart Marlies anders. “Ik 
heb goed contact met de buren en bij 
mij in de directe omgeving is er nooit 
gedonder. Ja, er gebeurt soms wel wat 
en dan zie ik de politie, brandweer of 
ambulance weleens komen, maar zelf 
ervaar ik weinig overlast.” Ze vindt 
het wel zonde dat er in de flat af en 

toe dingen worden gesloopt. “Is er net 
geverfd, zijn er die er hun naam inkras-
sen, dat soort dingen. Jammer dat 
niet iedereen zorgvuldig met de boel 
omgaat.” 

VRIJWILLIGERSWERK
Marlies was ooit Amersfoorter van het 
jaar. “Dat kwam onder andere door 
mijn vrijwilligerswerk.” Wie haar een 

beetje kent, weet dan ook dat Marlies 
zich zeer regelmatig voor anderen 
inzet. Ze kookt voor mensen die wel 
wat ondersteuning kunnen gebruiken, 
zoals een vriendin in Rustenburg en 
werkte voor de coronacrisis als vrijwil-
liger op festivals en bij poppodium 
Fluor, als masseuse en kassajuffrouw. 
Via Indebuurt033 zet zij zich in als 
vrijwilliger bij De Bron, een wijkcen-
trum in Vathorst en ze is chauffeur 
bij de Plusbus, al ligt ook dat nu stil 
vanwege de coronamaatregelen. 

WIL JIJ JE OOK ALS VRIJWILLIGER INZETTEN? 
Neem een kijkje op www.indebuurt033.
nl/vrijwilligers

Marlies trakteert tijdens het Amersfoortse 
festival Into the Woods (2019) medewerkers 
op een massage.

Er is altijd leuk contact, het is altijd gezellig en er wordt veel gelachen!

 Fietslessen voor dames: nuttig én gezellig 
Al ruim 20 jaar begeleidt Clasien Hooijer samen met Nora Bruggink en Gerda van der 

Kooij fietslessen voor dames in Liendert. “De lessen leveren meer op dan alleen het 

kunnen fietsen; het helpt cursisten om minder afhankelijk te zijn en sommige dames 

blijven ook na afloop met elkaar in contact. Dat is heel positief.” 

Vanwege de coronamaatregelen hebben 
de lessen helaas een tijdje stil gelegen. 

“Het is wel in de buitenlucht, maar 
zeker bij de eerste fietspogingen ondersteu-
nen we de dames ook echt letterlijk, en dan 
kom je toch heel dichtbij.” De najaarscursus 
kon afgelopen september gelukkig toch 
weer van start. “Er is elk voorjaar en elk 
najaar een cursus,” vertelt Clasien. “Maart 
2022 is er dus weer een nieuwe cursus waar-
voor mensen zich kunnen opgeven.”

Clasien komt uit het onderwijs. “Een ken-
nis vroeg me destijds of ik wilde assisteren 
bij de fietslessen. Het leuke van de fietsles-
sen is dat je in aanraking komt met andere 
culturen en de cursisten letterlijk en 
figuurlijk op weg helpt en om zelfredzaam 
te zijn. Daarnaast hou ik van buiten zijn 
en van beweging, dus alles bij elkaar een 
mooie combinatie.” 

De fietsen voor de lessen zijn net wat 
kleiner dan gebruikelijk. “Zodat de dames 
met hun voeten bij de grond kunnen,” zegt 
Clasien. “We gebruiken het schoolplein 
van het PRO33college aan de Wiekslag om 
te oefenen. Bij sommigen gaat het bijna 
als vanzelf, net als bij kinderen. Anderen 
doen er langer over en hebben meer tijd en 
ondersteuning nodig.”

ZELF FIETSEN – MINDER AFHANKELIJK
Clasien ziet onder de cursisten de laatste 
jaren veel vrouwen uit Syrië, Eritrea en 
Somalië, en ook wel dames uit Marokko. 

“Heel af en toe meldt zich een Turkse of 
Nederlandse dame en we hebben ook 
enkele cursisten uit Afghanistan en Irak.” 

De fietslessen leveren vaak meer op dan 
alleen kunnen fietsen. “Er is altijd leuk 
onderling contact, het is altijd gezel-
lig en er wordt veel gelachen. Sommige 
cursisten blijven na afloop contact 

houden. We horen ook regelmatig van ze 
terug. Bijvoorbeeld dat ze met het hele 
gezin hebben gefietst, lekker naar buiten 
en de natuur in zijn geweest. Dat zijn 
de positieve geluiden. De cursisten zijn 
minder afhankelijk van anderen, hoeven 
niet altijd maar de bus te pakken als ze 
ergens heen willen.”

GRUWELIJK TROTS OP CERTIFICAAT!
Naast de fietslessen krijgen de cursisten 
ook theorielessen. “Met behulp van 
legopoppetjes en plaatjes leggen we de 
verkeersregels uit. Als ze het fietsen op 
het schoolplein van het PRO33college 

onder de knie hebben, gaan we één-op-
één met een cursist de straat op. Eerst 
naar een rustig straatje, om afslaan te 
oefenen, later naar een rotonde of naar 
de stad of naar een locatie die zij zelf 
uitkiezen. En als zij dan na 12 weken 
hun fietscertificaat krijgen, zijn ze daar 
altijd gruwelijk trots op.”

AANMELDEN VOOR FIETSLESSEN BIJ:
»  Vrouw en Kind Centrum (VKC), 

telefoon: 033 46 19 520
Het VKC is onderdeel van Integratiewerk 
Amersfoort
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