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   Ontmoetings- en 
ontwikkelingsplek Allekanten

Manders: “Wij richten ons op 
taal, gezondheid, financiën, 
ondernemen en duurzame 
economie, sociaal netwerk en 
werk, vrijwillig en betaald. Wij 
verzorgen taalles en helpen 
mensen zich te ontwikkelen. 
Er zijn sport- en bewegingsles-
sen met ook voorlichting over 
voeding. Er komt een wandel-
club. Voor hulp met de finan-
ciële administratie zijn er twee 
inloopochtenden, op dinsdag 
en donderdag. Ook voor de 

opbouw van een sociaal net-
werk hebben wij dezelfde 
inloopochtenden. Hoe meer 
mensen je kent, hoe ster-
ker je bent. Wij hebben twee 
keer per maand op zaterdag 
een succesvolle snuffelmarkt. 
Ook is er even vaak een bingo. 
Volgend jaar organiseren wij 
tijdens de Ramadan dagelijks 
een iftar voor iedereen, gelovig 
en niet gelovig”.
“Wij ondersteunen startende 
ondernemers met het op-

stellen en aanscherpen van 
een goed ondernemingsplan. 
Ook helpen wij mensen aan 
werk te komen, vrijwillig en 
betaald. Er is veel vraag vanuit 
Bouwlust naar laagdrempelig 
werk. Wij leren mensen werk-
nemersvaardigheden”.
De vraag uit de wijk stuurt het 
activiteitenaanbod. Zo is de 

huiswerkbegeleiding ge-
start. Wij hebben nu tussen 
de 350 en 400 bezoekers per 
week. Om hen te helpen 
zoeken we circa 50 vrijwilli-
gers, waaronder gebouwbe-
heerders!” “Er komt nog een 
goede keuken voor kookles-
sen en een buurteetkamer.  
Gezond eten voor een kleine 

beurs.”

“Allekanten is beperkt com-
mercieel beschikbaar maar is 
geen bedrijfsverzamelgebouw. 
Het is vooral een ontmoetings- 
en ontwikkelingsplek!”. Meer 
op www.allekanten.com.

Ronald van der Spiegel

Op 1 augustus begon Allekanten op de Speelzijde 8. Ini-
tiatiefnemer Luc Manders vertelt: “Wij willen bewoners 
versterken en hun initiatieven ondersteunen. Iedereen is 
welkom, ieder kan binnenlopen. Maar Allekanten is geen 
buurthuis”.

Niet alleen aandacht
voor wonen 

Ook onderwijs, sport, cultuur, 
ontmoetingsplekken en goede 
voorzieningen zijn van belang. 
De wijk waarin je woont moet 
bewoners helpen om aan een 
goede toekomst te bouwen. 
Wat is gewenste kwaliteit van 
leven, ook voor de kinderen? 
Wanneer wordt jouw buurt 

(weer) echt jouw buurt? Wat 
biedt waardigheid en perspec-
tief? Zijn de mensen solidair? Is 
er respect? Negatief over de wijk 
praten, achterstand benadruk-
ken werkt stigmatiserend en 
vernederend en kan leiden tot 
weerstand tegen vernieuwing. 
Wat maakt mensen weer meer 
ondernemend? Hoe komt er 
meer zelfbewustzijn? Kunnen 

hedendaagse ambachten daar-
in een rol spelen? Vinden we nu 
ook dat het gaat over kwaliteit 
van leven, over emancipatie en 
de wijk als middel daarvoor?

Zoektocht naar de
toekomst voor Zuidwest
In één van de vervolgsessies 
werd er met de bewoners van de 
Gaarden gesproken over ‘Wat 
betekent thuis voor jou per-
soonlijk?’ Begrippen als veilig-
heid, het kennen van de buren, 
groen en schoon bleven niet 
uit. Wanneer we kijken naar de 

toekomst van onze wijken, wat 
is dan de verwachting over een 
tien tot twintig jaar? De blij-
vende aandacht voor sociale 
woningbouw en de diversiteit 
in bebouwing staan volgens 
Staedion hoog op de verlang-
lijst. Ook wenst Staedion een 
complete wijk met scholen en 
winkels. Een interessante uitda-
ging, zeker gezien het politieke 
klimaat van het verdichten van 
de wijken en het afbouwen van 
gas.

Ben Damen

Ellen Kleijn is bijna vier jaar 
actief in onze wijken. Zij or-
ganiseert activiteiten voor de 
oudere bewoners en helpt hen 
met problemen bij alles wat 
hun welzijn kan beïnvloeden. 
In Bouwlust als vrijwilliger, 
daarbuiten ook als ZZP’er. Zij 
geeft advies en verwijst door 
bij zorgvragen op basis van 
de WMO, zoals het aanvragen 
van een PGB. Kleijn heeft een 
achtergrond als ondernemer. 
Ook heeft zij gewerkt als am-
bulant begeleider in complexe 
gezinssituaties: combinaties 
van schulden, verslaving, psy-
chische en lichamelijke pro-
blemen. Daarnaast heeft Kleijn 
ervaring als mantelzorger voor 
haar vader, moeder en tante. 
“Ik gebruik mijn eigen erva-
ringen als ik mensen help. Ik 
weet hoe ingewikkeld de bu-
reaucratie is bij de toegang tot 
de WMO, zelfs voor mij met 
veel ervaring. Voor veel men-
sen is zo’n aanvraag gewoon 
te moeilijk om in te vullen.” 
Zij werkt samen met Aïcha El 

Kadiri en Shanella Bridgewa-
ter in Coöperatie Aishel (www.
aishel.nl). Vrijwillig helpen zij 
mensen, onder andere op de 
locatie Allekanten. “Wij luis-
teren naar wat de mensen, 
vooral vrouwen en ouderen in 
isolement, nodig hebben en 
organiseren dat”. 
“Vrijwilliger zijn is het vinden 
van jezelf. Iedereen heeft zijn 
kwaliteiten, haal die naar bo-
ven. Mensen daarbij helpen 
is mijn belangrijkste drijfveer. 
Al met al is het meer dan een 
dagtaak, die ik met plezier ver-
richt naast mijn zoektocht naar 
betaald werk”.

Ronald van der Spiegel

  Het karakter van nieuw Zuidwest

  Ellen Kleijn: vrijwilliger 
in Bouwlust en Vrederust

De woordvoerder van wethouder Robert van Asten laat weten dat in 
november 2019 meer bekend wordt over de terugkeer van de open-
bare bibliotheek in Bouwlust. Na actie van onder meer de schoolkin-
deren in Bouwlust is in 2018 in het coalitieakkoord afgesproken dat 
er in Bouwlust weer een vestiging van de bibliotheek komt. 

  Terugkeer bibliotheek 
in Bouwlust?

Hoewel de Buurtkamer Vre-
derust na de heropening 
een half jaar geleden “lekker 
draait”, kunnen zich nog al-
tijd deelnemers aanmelden 
voor verschillende activitei-
ten, meldt Lisanne -vrijwillig-
ster bij de Buurtkamer- ons.

Bij binnenkomst zie ik een aan-
tal buurtbewoners ijverig schil-
deren. “Ja, de schildercursus is 
juist vandaag gestart”, vertelt 
Lisanne. Andere activiteiten 
zijn de EHBO-lessen en de com-
putercursus. Voorts kan men 
bloemschikken, bakken, bingo 
spelen of handwerken met plas-
tic tasjes waar repen van zijn ge-
knipt (zo verdwijnen die niet bij 
het afval). Men overweegt om 
voor kinderen thema-gerichte 
activiteiten te organiseren met 
Halloween of Carnaval.

Heeft u interesse of zelf ideeën? 
Kom dan gerust eens langs bij 
de Buurtkamer aan de Vre-
derustlaan 129. Bijvoorbeeld 

tijdens een van de koffieoch-
tenden. Ook kunt u een kijkje 
nemen op de Facebookpagina 
van Buurtkamer Vrederust, 

waar de openingstijden en acti-
viteiten staan vermeld.

Rick Baron

 Buurtkamer Vrederust voorziet in behoefte

Staedion, gemeente Den Haag en Heymans Vastgoed en 
Woningbouw werken samen aan het vernieuwen van Dreven, 
Gaarden en Zichten. Daartoe onderzoeken zij het gewenste 
nieuwe karakter van deze drie buurten. Hiervoor zijn er ook 
gesprekken gevoerd met wijkbewoners. “De stelling hierbij 
was, ‘Wat voor bewoners wonen er nu en wat voor nieuwe 
bewoners passen daar bij En wat vinden zij belangrijk’?

Het doel van het project was 
het bieden van ondersteu-
ning aan jongeren bij het vin-
den van een baan, stageplek 
of studie om zo de kansen op 
participatie te vergroten en 
gevoelens van uitsluiting te-
rug te dringen.
Dialoogbijeenkomsten brach-
ten openhartige en soms felle 
discussies teweeg tussen jon-
geren en politie, waardoor 

men van elkaar leerde en er 
wederzijds begrip ontstond. 
Ook de diverse activiteiten 
sloegen een brug tussen jon-
geren en politie.
Deelnemers van het project 
hebben na de afsluiting, uit 
handen van burgemeester 
Krikke, een deelname certifi-
caat ontvangen.

Souad Raddahi

Vorig jaar is de Politie (Eenheid Den Haag) in samenwer-
king met ‘Stichting Multicultureel Jongeren’ (MJG) het 
project “Kracht van Ieder1” gestart. 

 Verenigde krachten

• De teamleiding van Politiebureau Beresteinlaan, Dennis Rou-
mimper en Elly Wopereis,  kreeg uit handen van Mohammed Men-
hali, project-coördinator van het MJG, een certificaat uitgereikt. 

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


