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Rens Snoep voor het pand aan het Sterrenoord
‘Leven in Zuidwest’ is een stichting die zich tot doel stelt om
diverse activiteiten in Zuidwest uit te voeren. De stichting opereert vanuit een onopvallend pand aan het Sterrenoord 81a, het
voormalige onderkomen van het bewonersplatform Bouwlust
en het Huis van de Grootmoeders.

Ruim twee jaar is de door drie
Christelijke kerken in Den Haag
en Rijswijk opgerichte stichting
nu actief. De twee werkers die
hier in de wijk volop aan de slag
zijn samen met een aantal vrijwilligers, zijn Martin Schep en Rens
Snoep. Rens vertelt in het Sterrenoord enthousiast over de activiteiten die er regelmatig plaats-

vinden, zoals het inloopcafé (elke
vrijdag van 10.00-12.00 uur) en de
maaltijd voor de wijk (elke vrijdagavond vanaf 18.00 uur).

delen en waar mogelijk een stukje
verdieping vanuit de christelijke
identiteit.” Rens vervolgt “Ik ben
zelf tevens ‘burenhulp’, waarbij
ik samen met onze vrijwilligers
klusjes doe bij mensen thuis. Mijn
collega Martin is als Schuldhulpmaatje in Bouwlust actief en heeft
ondertussen een groot netwerk
opgebouwd.” Inmiddels is ook de
kidsclub actief, waarbij kinderen
van 7 tot 12 jaar elke vrijdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur kunnen knutselen en kliederen. Sinds
kort is er op de eerste zondag van
de maand een ‘viering’ van start

gegaan, waarbij een twintigtal
mensen bij elkaar komen om
laagdrempelig onderwerpen zoals kwetsbaarheid te bespreken,
te bidden, te zingen en een spelletje te doen.
Gezelligheid met elkaar staat
hierbij centraal. Rens benadrukt
nogmaals “Iedereen is hier van
harte welkom, ongeacht achtergrond of geloof! Wij zijn er voor
de mensen. Er wordt nog wel eens
gezegd ‘jullie zijn als een familie
voor mij’.”

T
 waalf loft
woningen in
De Rades
Voor de vroegere bedrijfsruimten in De Rade die momenteel
worden omgebouwd tot twaalf duurzame woningen in de vrije
huursector is veel belangstelling.

De gemeente wilde aanvankelijk
vasthouden aan de functie van
bedrijfsruimte, maar heeft zich
laten overtuigen door vastgoed
ontwikkelaar Ocean Group. Die
Ben Damen
heeft de voormalige zes lege bedrijfspanden van corporatie Haag
Wonen gekocht om er twaalf
duurzame woningen van te maken met een huur tussen € 850 en
€ 950. Hierdoor ontstaat er iets
meer diversiteit in de wijk, omdat
deze woningen vooral interessant
In Escamp zijn veel mensen actief voor hun wijk. Op 12 februari kwamen bijna twintig van hen bijeen in het Ontmoetingscen- zijn voor mensen zoals jonge steltrum Morgenstond om nieuwe initiatieven te bedenken om het wonen in Escamp nog prettiger te maken. Het was het vervolg letjes en expats met een wat hoger
van het diner op 28 november, waar meer dan 100 actievelingen over wijkinitiatieven spraken. In Morgenstond zijn vervolgaf- inkomen.
De split level woningen -die
spraken gemaakt om ideeën in praktijk te brengen.
zijn ontworpen door de Haagse
De gemeente Den Haag is de viertal moest gezamenlijk tot de dat de viertallen verder gaan met voering van drie voorstellen dan
kartrekker van deze avonden, in keuze komen van een voorstel. het uitwerken van hun voorstel al ver op weg.
het kader van ‘Resilient The Ha- Drie viertallen presenteerden ver- tot een concreet plan. Er komt een
gue’ oftewel Weerbaar Den Haag. volgens hun keuze aan de groep. vervolgavond. Hopelijk is de uit- Ronald van der Spiegel
De belangrijkste vraag was: “Wat
kun je als bewoners zelf doen”. Het eerste voorstel beoogde sportWees niet afhankelijk van ande- beoefening van moeders samen
ren of van de gemeente om van Es- met jongeren. Een tweede voorstel
camp iets nog mooiers te maken. betrof de realisering van een eigen
Inleider Omar Mirza stelde dat hij plek voor jongeren, door hen zelf
netwerken wilde verbinden. Iedere te onderhouden. Het derde geaanwezige had een groot netwerk, presenteerde voorstel wilde doel- Sinds kort kunnen Escampers lening en als docent vond Boy
informeel of formeel zoals De Jon- groepen weerbaarder maken door terecht in het Leerlokaal aan Zandbergen dat er teveel gepraat
gerenraad Escamp en de Zorgcoö- mensen de weg te leren vinden in de Dreef 4 in Vrederust om te werd over mensen met een hulpde maatschappij. Denk aan asiel- leren hun kwetsbaarheid om vraag. Waarom gaan we niet met
peratie Aishel.
zoekers die niets tot weinig weten te zetten in kracht.
ze praten? Samen met Joost Smallegange, een ex-cliënt, heeft hij
Alle actievelingen werden ver- van de Haagse samenleving.
Het leerlokaal is een initiatief Onzichtbaar Den Haag opgericht.
deeld in groepjes van twee. Ieder voor zich moest een concreet Bij dit alles waren er twee rode van Onzichtbaar Den Haag, om Inmiddels zijn er ruim 25 vrijwilplan bedenken om vervolgens draden. Ten eerste dat men meer ’kwetsbare’ wijkbewoners een ligers die hun kennis en ervarinde andere te overtuigen van de wil delen met elkaar, meer samen- plek te bieden waar ze kunnen sa- gen uit de praktijk van het sociaal
waarde van het eigen voorstel. De werken. Ten tweede de rol van men werken, ondernemen en om werk inzetten om in contact te kotweetallen moesten vervolgens jongeren: laat hen trots worden te leren. Het biedt een plek waar men met de medeburgers.
een keuze maken van welk voor- op hun wijk, laat hen zich inzet- alles is, kan zijn en mag zijn. De Het leerlokaal is bedoeld voor
stel een ander tweetal overtuigd ten voor hun wijk, gebruik leer- eigen leervraag is leidend. Deel- deelnemers in ‘kwetsbare’ situmoest worden. Het zo gevormde werktrajecten. Het is de bedoeling nemers gaan aan de slag met les- aties zoals bijstand, sociaal werk
materiaal met als doel om hun en werkeloosheid die in het stadskwetsbaarheid om te zetten in deel Escamp wonen. Deelname is
kracht en om creatief interactief kosteloos, maar er wordt wel een
te zijn door ervaren en te doen. Zij actieve inzet vol enthousiasme
zijn zelf de ervaringsdeskundigen verwacht.
en daar kunnen ze hun kracht uit Belangstellenden kunnen op
Deze pagina is een uitgave van de wijkredactie Bouwlust – Vrederust
halen.
de website www.onzichtbaarContact via: redactie@wijknieuwsbouwlustvrederust.nl
denhaag.nl kijken, of maandag,
www.wijknieuwsbouwlustvrederust.nl
Onzichtbaar Den Haag is opge- woensdag en donderdag van
Redactie: Rick Baron, Ben Damen, Jeannot Kant (Bureau SAMEN),
richt door twee ervaringsdes- 9.00-13.00 binnenlopen om meer
Ronald A. Van der Spiegel, Cindy Wiltenburg
kundigen: een hulpverlener en informatie te krijgen van Joost, de
Foto’s: Ocean Group en Ben Damen
een hulpvrager. Na een leven met communitybuilder.
Layout: Jeroen Steneker
persoonlijke tegenslagen en geDruk & verspreiding: HaagMedia
werkt te hebben in de hulpver- Cindy Wiltenburg
“Beiden zijn laagdrempelig en
iedereen is hierbij van harte welkom, ongeacht afkomst en geloof.
Het gaat om de ontmoeting met
elkaar, een kopje koffie, verhalen

Samen doen in Escamp

Het Leerlokaal

Colofon

Schaeffer Architecten Studioworden volledig gestoffeerd opgeleverd. Ook is de open keuken al
voorzien van diverse apparatuur.
De woningen zijn goed geïsoleerd
en hebben een A-label gekregen.
Opvallend is de entresol die is
aangebracht, waar bijvoorbeeld
een werkplek kan worden ingericht of een ruimte om je te kunnen ontspannen.
Inmiddels is ongeveer de helft van
de woningen verhuurd. “Voor de
andere woningen is ook veel interesse”, aldus Deniz Yilmaz van de
Ocean Group.
Rick Baron

