Feestelijke opening Buurten-kerkhuis Shalom

In Bouwlust en Vrederust wonen veel mensen in armoede
en/of eenzaamheid. Het Buurten-kerkhuis heeft als uitgangspunt om mensen in de buurt
zo te helpen dat ze er wat mee
kunnen opschieten in hun
leven. Vandaar dat er een inloopspreekuur is, als ook ‘Kies!
de sociale supermarkt’ (het
zelf kunnen kiezen van boodschappen), de weggeefwinkel,
een goedkope kapper, naailessen, huiswerkbegeleiding en
een moestuin. Alles op verzoek van én in samenwerking
met bewoners. Ook vindt de
stichting Yasmin er onderdak
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De protestantse kerk heeft
een Buurt-en-kerkhuis opgericht in de Shalomkerk.
Doel is om activiteiten op
te zetten voor mensen die
met armoede en eenzaamheid te maken hebben. Zaterdag 5 oktober heeft wethouder Bert van Alphen het
Buurt-en-kerkhuis feestelijk
geopend.

Mooi in de wijk
met programma’s die specifiek gericht zijn op vrouwen.

Feestelijke officiële opening
Wethouder Van Alphen benadrukte het belang van de samenwerking van diverse instellingen en vrijwilligers. “Er zijn
gelukkig al veel activiteiten in

de wijk en het is belangrijk dat
diegenen die aan de onderkant
van de samenleving zitten door
ons als overheid, maar zeker
ook door bewoners en vertegenwoordigers van instellingen
worden aangesproken. We
moeten die mensen niet laten
vallen!” Het Buurt-en-kerkhuis

is te vinden aan de Vrederustlaan 96. Alle wijkbewoners zijn
van harte welkom om eens
langs te komen, al is het maar
voor een kopje koffie.
Voor meer informatie:
www.stekdenhaag.nl/shalom

Ben Damen

Straatnamen uitgebeeld in boomstam
Tijdens een informatiebijeenkomst tussen de gemeente en
omwonenden met betrekking tot het verwijderen van een
groot aantal populieren in de omgeving van de Meppelweg
en de Rades, opperde een bewoonster om van een boom
een kunstwerk te maken. Net zoals dat in de Kruidentuin in
het Zuiderpark is gedaan. Dit idee is nu uitgevoerd.
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Met een team van drie personen is Rosko Webley -boomverzorger van de gemeentemet een kettingzaag aan de
slag gegaan om een waar
kunstwerk te creëren van een
boomstam van een populier
die moest worden gekapt. Gekozen is voor de locatie aan de
Marterrade, bij de ingang van
basisschool Zuidwest.
Het leek Rosko een leuk idee
om een aantal dieren in de
boomstam uit te zagen die terugkomen in de straatnamen
van de Rades. Hij heeft gekozen voor de vos, hermelijn,
marter en eekhoorn. Op de
liggende stam ernaast prijken
twee dassen. “99,9 % wordt alles met de kettingzaag gedaan,
soms doe ik de afwerking met
een guts”, vertelt Rosko. Hoewel hij wel afbeeldingen van
de dieren heeft gebruikt die
hij wilde uitbeelden, doet hij
het meeste uit zijn hoofd. Om
de details van de dieren wat
duidelijker te maken, is hier en
daar wat kleur aangebracht.
Het team heeft bewust ge-

kozen om de creatie in de
herfstvakantie te maken, om
dit in alle rust te kunnen doen.
De maandag na deze vakantieweek is het kunstwerk officieel onthuld door de stadsdeeldirecteur van Escamp en
de directeur van de school. De
kinderen waren erg verrast dat
zij opeens een kunstwerk bij
hun school ontdekten.

Rick Baron

Mooi Welzijn heeft als taak onder meer het ondersteunen
van bewoners en hun initiatieven. Wat dat in Bouwlust en
Vrederust inhoudt, legt opbouwwerker Dolf Lammerts van
Bueren uit: “Wij werken samen met bewoners aan een wijk
die mooi en voor iedereen prettig leefbaar is.”
Dit betekent in de praktijk dat
Mooi mensen helpt die een
steuntje in de rug nodig hebben. Lammerts van Bueren
legt uit: “Denk aan mensen
met schulden. Of nieuwkomers in de wijk die uit een
ander land komen. Wij helpen
hen op weg”. Dat laatste is letterlijk te nemen. Om te laten
zien wat er allemaal te doen
is, worden er rondjes door de
wijk gelopen, ook naar het
stadsdeelkantoor en de grote
bibliotheek aan de Leyweg.
Mooi heeft in wijkcentrum
Bouwlust aan de Eekhoornrade een steunpunt waarin voor
veel groepen activiteiten worden georganiseerd. Sportieve
zoals thaiboksen en zaalvoetbal, ook voor meiden. Gezellige, zoals een tienermiddag, en
voor andere doelgroepen yoga,
klaverjassen en bingo.
Er zijn meer nuttige activiteiten. Lammerts van Bueren:
“Wij bieden ruimte aan anderen: het WMO-team van
de gemeente Den Haag, de
Helpdesk Geldzaken, Schuldmaatje, informatie over vrijwilligerswerk. Zo geeft een uit Syrië afkomstige vluchteling badmintonles. Verder komen de
Turkse en Surinaamse verenigingen naar de Eekhoornrade.”

Verbindingen maken
“Zelf wil ik verbindingen maken met de bewoners, de sociale basis van de wijk verbre-

den. Het is soms best lastig om
mensen samen te brengen. Er
is geen straatcultuur, men belt
niet zo gemakkelijk bij elkaar
aan. De bouw in de vorm van
flats maakt de buitenruimte
anoniem. Toch proberen wij
om op straatniveau mensen
met elkaar in contact te brengen. Wij praten met sleutelpersonen in de wijken. Bij
wijkactiviteiten zijn de bewoners aanwezig, maar komen zij
elkaar de volgende dag weer
tegen? Wij zijn bezig, al is dat
soms best lastig door de grote
diversiteit in de wijk. En het is
moeilijk om mensen te activeren die lam zijn geslagen door
schulden. Circa 80% van de bewoners heeft schulden!”
Mooi werkt samen met andere
organisaties in de wijk, zoals de
werkgroep Tolerantie, en hoopt
zo weer een bewonersplatform
op gang te brengen. Ook huisartsen behoren tot het netwerk
van Mooi. Geen welzijn op
recept maar mensen met verwijzingen naar de activiteiten
van Mooi voor voorlichting over
gezonde voeding en naar onze
sportieve activiteiten.
Voor wie zijn medemens wil
leren kennen, biedt Mooi veel
mogelijkheden, niet alleen in
het wijkcentrum maar ook in
de Buurtkamers in het Oord en
op de Vrederustlaan. Bij Mooi
is iedereen welkom!

Ronald van der Spiegel

Politiebureau Beresteinlaan:
Dienstbaar & Bereikbaar
Wilt u aangifte doen? Bel
0900-8844 voor het maken
van een afspraak aan het bureau of kom persoonlijk langs.
In het weekend is Politiebureau Beresteinlaan gesloten
voor publiek maar wel beschikbaar voor aangiften op
afspraak. Ook via internet kunt
u aangifte doen: www.politie.
nl/aangifte-of-melding-doen.

0900-8844. Wij kijken dan of
wij eventueel naar u toe kunnen komen.

Social Media
Wilt u aangifte doen maar
bent u hier vanwege (medische) beperkingen niet toe in
staat? Maak dit dan kenbaar
bij het Politiebureau Beresteinlaan, bijvoorbeeld via

Wist u dat u ons ook kunt bereiken via Social Media? Bezoek ons op: Facebook: politieberesteinlaan; Twitter:
@PolBeresteinlaan of Instagram: pol_beresteinlaan

Bezoek de pagina De Escamper op Facebook. Regelmatig nieuwtjes en aankondigingen over Escamp en vooral Zuidwest.

