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“Een positieve benadering die leidt tot energieke buurten in Schalkwijk”

VERHALEN UIT
DE WIJK
DE KRACHT VAN SAMEN
VASTE PRIK

KLEINE DINGEN

FLEUR JE BUUR OP

Cecile, DOCK Haarlem:
Een vaste groep
bewoners zet zich wekelijks
in om de buurt een
beetje schoner te maken.
Fantastisch! Samen maken
we het verschil.

tbewoner
Mr. Miedema, buur
mes
en er stonden 2 da
eld
eb
Er werd aang
n bloemetje
zeiden ‘ik kom ee
voor de deur die
n bloeme wel wat om ee
brengen’. Het deed
.
n. Een mooi gebaar
metje te ontvange

KIJKEN NAAR WAT ER IS
ZWERFBIEB

NEEM DE TIJD

Ekemastraat & Roordastraat

GROEIEN EN BLOEIEN

Prof. Boumanstraat
Het Open Huis

De Ringvaart:
Deze betrokken buurtbewoonster zet zich in voor het
kinderzwerfboekstation. Hier
krijgen kinderboeken een tweede leven. Op zoek naar een
‘nieuw’ boek? Loop dan even
binnen bij de Ringvaart!

De Ringvaart
Robert Kochlaan

Moestuin, Laan van Berlijn:
Elke dinsdag kun jij je groene vingers
kweken en je inzetten bij de moestuin op
de Laan van Berlijn. Of pluk een bosje
munt voor een kop thee met je buur!

LAAGDREMPELIG

Laan van Berlijn
De Wereld
Da Vinci
centrum voor ontmoeting
Open koffie huis
Stichting Ontmoeting
Thomas Morestraat
William Boothstraat
Baden Powellstraat

IEDEREEN IS WELKOM
BAKKIE DOEN?

José Sociaal Wijkteam:
Wekelijks staat José met een tafeltje koffie
en koekjes in de wijk. Iedereen kan aanschuiven, ook al is het maar 5 minuutjes. En
ook voor een potje boter, kaas en eiren kun
je bij José terecht!

DA VINCI:
Voor een potje schaken kun
je terecht bij Kaspar en Joey.
Je vindt ze in Da Vinci, centrum
voor ontmoeting.

Droom je mee over
de toekomst van de
wijk?

TALENTEN IN
DE WIJK

BUURTBEWONERS GEBRUIKEN HUN EIGEN ERVARING, KENNIS EN
TALENTEN OM DE BUURT EEN BEETJE MOOIER TE MAKEN. DAT
GEEFT KLEUR AAN DE BUURT.
In memoriam (maart 2022) PIET “PIERRE LE PEINTRE”
Piet zet zich in voor de wijk. Hij schuurt de lange houten banken die voor het
complex van Pré Wonen op de Laan van Berlijn staan, Piet woont hier zelf ook.
Eerder had Piet bij de huismeester aangegeven dat de banken aan vernieuwing
toe zijn, helaas was daar geen geld voor. Door zijn verleden als schilder weet
Piet zelf de banken weer op te knappen. Pré Wonen zorgde voor de materialen
om mee te werken. Met wat schuurwerk en lak zien de banken er weer uit als
nieuw. Zo kunnen de bewoners van de flat straks heerlijk zitten, tussen de moestuintjes in. Een mooi gezicht!

ANITA EN GEORGE
Anita woont op de Laan van Berlijn. Met haar passie voor tekenen heeft ze lange tijd
weinig gedaan. Totdat ze samen met opbouwwerker Veerle van DOCK Haarlem besloot
om haar eerste buurtportret te maken. Haar eerste tekening (zie hier rechts) heeft ze
gemaakt van huismeester George. Anita vond het fantastisch om weer creatief bezig te
zijn en heeft inmiddels al veel portretten gemaakt van andere buurtbewoners. Ook voor
George was het een bijzondere ervaring. Hopelijk volgen er nog vele portretten!

SARA
Sara kwam als bezoekster bij het Open Huis. Via een kopje koffie
leerde ze de mensen in het Open Huis beter kennen en vond uiteindelijk zelfs een plek als barista in de koffiebar. Met een koffiecursus
op zak schenkt Sara een goede kop koffie voor je in. Altijd met een
grote glimlach. Loop dus vooral eens binnen bij de koffiecorner op de
Frieslandlaan.

BUURTDROMEN
ROBERT KOCHLAAN

RACHID, BUURTBEWONER:
Mijn droom is een plek in de buurt waar jongeren terecht kunnen voor studeren, plezier en ontspanning. Geen
buurthuis, maar een social club. De ideale locatie van de
social club is in het centrum van Schalkwijk, rondom het
winkelcentrum.

WINKELCENTRUM SCHALKWIJK

SOCIAL
CLUB

BUURTBEWONERS ROBERT KOCHLAAN:
Achter de portiekflats van de Robert Kochlaan ligt een
groot grasveld. Daar gebeurt nu niks mee. Zonde toch?
Er zouden mooie dingen kunnen plaatsvinden volgens de
bewoners: een buurt-BBQ, bomenperk of moestuin. Deel je
dromen met je buren en misschien komen ze zo wel uit.

LEONARDO DA VINCIPLEIN

JOSÉ, WIJKVERPLEEGKUNDIGE BIJ ZORGBALANS:
De kinderen uit de Thomas Moreflat hebben prachtige
kleurige schilderijen gemaakt. Ik zou het fantastisch
vinden als deze binnen in de flat kunnen worden opgehangen zodat iedereen ze kan bewonderen.

THOMAS MOREFLAT
KASPER, DOCK Haarlem:
Op het Leonardo Da Vinciplein zet ik geregeld een
schaakbord buiten en daar komen altijd een hoop mensen op af, jong en oud. Daarom lijkt het mij fantastisch
om een levensgroot schaakbord op het plein neer te
zetten, zodat er altijd gespeeld kan worden.

MAAK KENNIS MET DE
WIJKPROFESSIONALS

JOEY
Opbouwwerker Sociaal Wijkteam bij
DOCK Haarlem
“Er met en voor elkaar in de wijk
zijn”

MARJELLE
Netwerkcoördinator bij Stichting Ontmoeting
“Elkaars sleutel hebben, je thuis
voelen”

KASPER
Opbouwwerker en verbinder bij DOCK
Haarlem

WAT BETEKENT BUURTPOWER VOOR JOU?
VANUIT VERSCHILLENDE ORGANISATIES ZETTEN PROFESSIONALS ZICH IN VOOR HET WELZIJN IN DE
WIJK. ZE SPELEN EEN BELANGRIJKE ROL DOOR DE VERBINDINGEN DIE ZIJ MAKEN IN DE BUURT.

TIM
Hoofddocent bij de Herstel Academie

CECILE
Community builder bij DOCK Haarlem

“Een middel dat handvatten geeft de
schijnwerpers op de bewoners te zetten”

MARION
GGZ ondersteuner bij het Sociaal Wijkteam vanuit RIBW K/AM
“Een hele mooie aanvulling op mijn
werkzaamheden in de wijk”

SUZANNE
Consulent Wijkbeheer bij Pré Wonen

“Een positieve manier om met an
deren naar
problemen binnen de wijk te kij
ken”

VEERLE
Opbouwwerker (specialisme ouderen) bij
DOCK Haarlem
“Een aanpak waarin we mensen met onbegrepen
gedrag weer zien als bewoner”

DINEKE
Maatschappelijk werker bij het Sociaal
Wijkteam

BUURTPOWER ALS
FILOSOFIE
Wendy en Wietske hebben vanuit DOCK Haarlem en Pré Wonen de handen
ineengeslagen om met de Buurtpower filosofie een sterk netwerk op te zetten
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WENDY PRINCE DOCK Haarlem (links)

D

OCK Haarlem heeft Buurtpower met Pré Wonen door de
jaren heen ontwikkeld, met als basis de community building- benadering. Dat was een continue leer- verbeter en
ontwikkelproces. De afgelopen twee jaar kreeg dat een enorme ‘boost’ doordat we de aanpak van verschillende flats met
elkaar verbonden. En ook omdat er een stevig lerend netwerk
van professionals is ontwikkeld die samen optrekken. Buurtpower wordt ingezet in flats waar zorgen zijn, kwetsbaarheden,
overlast, anonimiteit. De neiging om het snel op te willen
lossen vóór de mensen, is groot. Door de jaren heen hebben
we, door vasthoudend en zichtbaar te zijn en vooral door te
blijven vertrouwen in dat bewoners het samen écht kunnen
oplossen, steeds meer verschil weten te maken. Het bouwen
van wat wij noemen ‘zorgzame gemeenschappen’ is een proces
van jaren. Maar door dit proces niet over te nemen van de
bewoners en te blijven investeren in de kracht, onderlinge
relaties en verbondenheid van bewoners, zijn de oplossingen
en effecten vele malen krachtiger en duurzamer. Mijn motto
binnen de community building is altijd, elke keer dat we iets
vóór de mensen doen, ontnemen we de bewoners een mogelijkheid om te leren het zelf te doen. De growth- mindset is
dus een enorm vehikel voor vitale en inclusieve buurten. Mooi
dat dit door Buurtpower zichtbaar wordt!

WIETSKE GERCAMA Pré Wonen (rechts)

P

ré Wonen heeft in 2014 haar eerste opdracht gegeven tot
inzet van Buurtpower in een van haar kwetsbaarste complexen in Schalkwijk. Op de foto staan we voor dit complex. In
het complex wonen vooral alleenstaande ouderen en jongvolwassenen die beschermd of beschut wonen. Samen zijn zij nu
-anno 2021- een woongemeenschap waarin iedereen er mag
zijn en men samen de schouders eronder zet om fijn thuis
te zijn. Er zijn gemeenschappelijke ruimtes ingericht, mensen
koken voor elkaar, er worden activiteiten ondernomen, mensen
tonen hun talenten en zetten deze in voor buren. Denk aan:
helpen hoe de buurvrouw haar energierekening omlaag krijgt,
de buur vanuit beschut wonen mee helpen doen in de moestuin op het plein door samen te gaan of zorgen dat ‘we’ gezamenlijk ongewenste gasten buiten ons complex houden. Maar
ook, leren dat het helpt elkaars ‘gebruiksaanwijzing’ te kennen.
Bewoners kennen elkaar en hun buren en zetten zich ook in
om nieuwe bewoners te verwelkomen. Doordat professionals
elkaar beter kennen is meer maatwerk mogelijk, mét respect
voor wat de bewoners zelf kunnen oplossen. We durven meer
te vertrouwen op de oplossingen vanuit de gemeenschap. De
aanpak vraagt een lange adem maar is duurzaam en draagt
bij aan inclusief wonen.

Samen in de wijk.

BUURTPOWER is een samenwerking van de volgende partners:

Door Marieke Groenendijk & Floor Matla
Maart 2022

