
Nieuws van, voor en door wijk-
bewoners. Dat kunnen artikelen 
zijn over activiteiten van wijkor-

ganisaties,  ontwikkelingen in de 
buurt enz.  Het stadsdeelkantoor 
Escamp heeft via het wijkplat-

form Morgenstond subsidie be-
schikbaar gesteld voor het inko-
pen van de ruimte in deze krant 
en voor de ondersteuning van de 
redactie door Bureau SAMEN. 
De ZuidwesterKrant verzorgt de 
vormgeving. NO
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 De geboorte van wijkpagina 
Bouwlust-Vrederust
Voor u ligt de eerste pagina van de wijkredactie Bouwlust-
Vrederust. Zes mensen uit dit gebied hebben het op zich ge-
nomen om vijf pagina’s per jaar te vullen met wijknieuws. 

Colofon
Deze pagina is een
uitgave van de wijkredactie
Bouwlust – Vrederust
Voorlopig contact via:
jeannotkant@bureausamen.nl
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In 2010 werd het nieuwbouwcom-
plex Het Atrium opgeleverd, een 
gebouw met vijf bouwlagen voor 
oudere bewoners, een mix van 
vrije sector – en sociale huurwo-
ningen. Na de nieuwbouw aan de 
Raden werden de portiekwonin-
gen aan de Vossenrade gereno-
veerd en verkocht. De ideale situ-
atie: appartementen voor starters 
en jonge gezinnen. Het project 
First werd afgerond: een blok ge-
renoveerde portiekwoningen aan 
de Bouwlustlaan, hoek Wezelrade 
en twee weken geleden vond de 
feestelijke opening plaats van de 
nieuwbouw-eengezinswoningen 
aan de Wezelrade. 

Een van de nieuwe bewoners is 
mevrouw F. Mallouki met haar 

 Bouwlust 
groeit en bloeit

De redactie komt graag in contact 
met wijkbewoners die iets interes-
sants te vertellen hebben. U kunt 
geïnterviewd worden, of zelf een 
bijdrage opsturen. (De contact-
gegevens staan in het colofon.) 
Mocht u willen dat aan een be-
paald onderwerp aandacht wordt 
besteed, of wilt u een keer een re-
dactievergadering bijwonen, dan 
kan dat. Neem gerust contact op 
met de redactie. 

Jeannot Kant

Ruim 10 jaar geleden startte de herontwikkeling van een deel van de  Bouwlust onder de 
titel ‘De Raden gaan opnieuw’. Er was oponthoud in de ontwikkeling door de moeilijkheden 
waarin Vestia was geraakt. Gelukkig sprong de gemeente Den Haag bij en door het stichten 
van de Wijk Ontwikkelings Maatschappij (WOM) konden de renovatie- en nieuwbouwplannen 
doorgang vinden. 

Zaterdag 4 november vindt de 
Folkloriade plaats in Theater 
Dakota. De Werkgroep Toleran-
tie organiseert dit evenement, 
vol met muziek, zang, dans en 
andere culturele zaken. Aan-
vang 19.00u, einde 23.00u.

Op die zaterdag kan het publiek 
genieten van optredens met een 
Nederlandse, Turkse, Afghaanse, 
Surinaamse en Congoleze her-
komst. Er is ook een modeshow. 
Er zijn stands binnen en bui-

ten Dakota van Duurzaam Den 
Haag, Marokkaanse theeschen-
kers etc. en er is aandacht voor 
de Nederlandse geschiedenis. Dit 
programma wil de verbinding 
leggen tussen de mensen met di-
verse achtergronden. 
Organisator Werkgroep Toleran-
tie is een samenwerkingsverband 
in Bouwlust en Vrederust van cul-
turele verenigingen, kerkgenoot-
schappen, moskeeën en andere 
lokale maatschappelijke organisa-
ties zoals Anna’s Gedoe en het Le-

ger des Heils. Eerder organiseerde 
de werkgroep banenmarkten, het 
Bouwlust Festival en een Politiek 
Café. De werkgroep wil de bewo-
ners van Bouwlust, Vrederust en 
de andere wijken in Escamp het 
theater Dakota in krijgen.
Er zijn nog enkele kaarten be-
schikbaar voor de Folkloriade. 
Deze zijn (gratis) af te halen bij 
de receptie van Theater Dakota 
(Zuidlarenstraat 57). 

Ronald Anthony van der Spiegel

Wie bepaald letsel heeft opge-
lopen als een dwarslaesie, een 
amputatie, een hart- of hersen-
infarct, komt na opname in een 
ziekenhuis vaak terecht in een 
revalidatie centrum, zoals Sophia 
Revalidatie. Hier kunnen pati-
enten tijdelijk verblijven om aan 
hun verder herstel te werken. Ook 
kan men er terecht voor poliklini-
sche behandelingen.

Het gebouw ligt als een slinger 
op het terrein en is uitgevoerd in 
frisse kleuren. Daardoor oogt het 
niet steriel. Ook de bochtige gan-

gen waarin veel hout is verwerkt, 
dragen bij aan die huiselijke sfeer. 
Joyce Overgaag, communicatie-
adviseur van Sophia Revalidatie, 
vertelt dat het gebouw voorname-
lijk eenpersoons kamers bevat, die 
voorzien zijn van een eigen bad-
kamer. Totaal zijn er 84 bedden 
aanwezig.
Van de aanwezige voorzieningen 
-zoals een sportzaal en een zwem-
bad- wordt intensief gebruik ge-
maakt. Om -afhankelijk van het 
type letsel- zo goed mogelijk in te 
kunnen spelen op de benodigde 
therapie van de patiënten, heeft 

het zwembad een beweegbare bo-
dem. Op het dak is een basketbal-
veld gerealiseerd en is het moge-
lijk om aan fitness te doen.
De tuin heeft door zijn glooiende 
aanleg ook een therapeutische 
functie. Hier leren patiënten weer 
om goed te kunnen bewegen en 
te lopen.
Naast het vaste team van beroeps-
krachten, maakt Sophia Revalida-
tie veel gebruik van vrijwilligers, 
die voor diverse taken kunnen 
worden ingezet.

Samenwerking scholen
“Uniek” noemt Overgaag de sa-
menwerking met de op hetzelfde 
terrein aanwezige scholen “De 
Witte Vogel” en “De Piramide” 
die in één nieuw gebouw zijn on-

dergebracht en via een loopbrug 
zijn verbonden met Sophia Reva-
lidatie. Hier zitten kinderen die 
veelal ook moeten revalideren. 
Per kind wordt een persoonlijk 
plan opgesteld, zodat de lessen en 
de revalidatie goed op elkaar aan-
sluiten. Hoewel het schoolgebouw 
een heel ander uiterlijk heeft, is 
het door dezelfde architect ont-
worpen als Sophia Revalidatie.

Een ook voor de buurt opvallend 
element is het gerestaureerde ca-
rillon van het vroegere Bethle-
hemziekenhuis dat in ere is her-
steld en vanaf het dak van Sophia 
Revalidatie elk half uur een melo-
dietje speelt.  

Rick Baron

 Sophia Revalidatie oogt huiselijk
In 2014 opende het nieuwe gebouw van Sophia Revalidatie 
aan de Vrederustlaan zijn deuren. Het verving het oude ge-
bouw, dat was gevestigd in het voormalige Bethlehem Zieken-
huis, dat ook op die locatie stond. 

gezin met jonge kinderen. Zij 
woonden al geruime tijd in de 
wijk, haar kinderen zitten hier op 
school. “We hebben bewust ge-
kozen voor Bouwlust, omdat we 
hier al jaren wonen en we hebben 
het erg naar ons zin. We kennen 
de omgeving en we weten waar 
de winkels zijn en de voorzienin-
gen die je als gezin nodig hebt. 
Bovendien hebben we hier in de 
buurt familie wonen, vooral het 
feit dat de moeder van mijn man 
hier vlakbij woont, is belangrijk 
voor ons”.
In de toekomst is nieuwbouw ge-
pland van veertig sociale huurwo-
ningen op de hoek van de Bouw-
lustlaan en de Wezelrade. 

Marijke Meyers

Deze Mozaïekbank staat bij het 
winkelcentrum de Ambachtsgaar-
de in Vrederust. In de toekomst 
zal de redactie wat meer publice-
ren over het doel en ontstaan van 
deze “Social Sofa’s”, zoals ze offi-
cieel worden genoemd.  


