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Aan de ene kant is dat goed.

Amsterdammers helpen
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écht niet meer gaat.

boodschappen te doen. Jonge

houden elkaar op de been.

Voor de dierenwinkel is betaald parkeren ingevoerd. Daar ben
je als winkelier niet blij mee. Ik zie nu al dat oudere klanten
minder vaak komen. Ze kunnen hun autootje niet meer even
voor de deur zetten om een paar zakken grit in te laden. Dat
kost extra geld. En de mensen hier moeten nu eenmaal op
hun centen passen.
Ik zie het ook bij het Huis van de Wijk. Daar kun
je een dag in de week van negen tot één uur
bingo spelen. Met een kaart voor 50 cent.
Maar nu moet je ook je auto betalen. Dus
neemt de animo af. Dan kun je wel zeggen,
dan ga je lopen, maar veel ouderen zijn
juist nog mobiel doordat ze een autootje
hebben.

steuntje in de rug nodig heeft.

Pim de Ruiter
Manager Communicatie
Stadgenoot

Het is belangrijk dat mensen op straat
komen en contact hebben met anderen.
Een huisdier helpt daarbij. Voor veel
mensen is een kat of hond hun kindje,
hun allesie. En hun uitje. Het helpt tegen
eenzaamheid. Ze komen even de winkel
binnen, maken een praatje, kopen wat voer.

De buurt verandert. Maar er wonen hier nog steeds veel
kwetsbare mensen. Het Leger des Heils zit over de brug,
de nachtopvang voor daklozen. Die mensen lopen overdag
op straat. Dan komen ze in de winkel even een sigaretje
roken of een bakkie halen. Ik heb hier een deftige dame die
is afgekickt. Ze komt vaak even langs. Die vrouw wacht al
jaren op een woning, maar woningen zijn er niet. Dus
blijft ze in de opvang.
Door die serie Schuldig krijg ik nog steeds veel
dingen aangeboden: schoenen, shirts. Ik
geef dat allemaal weg. Er zijn mensen
die het beter kunnen gebruiken. De
Voedselbank zit hier om de hoek.
En we hebben de Vogelburengroep
op Facebook. Daarop worden ook
regelmatig dingen aangeboden: een
gratis linnenkast, kinderkleding. Er
zijn veel van die groepen. Op het
Blauwe Zand hebben ze er ook een.
Dat is trouwens nog een stukje
Noord waar je gratis mag parkeren,
voor zolang het duurt. 

Dennis van den Burg is eigenaar van dierenwinkel Ambulia aan de Havikslaan 9 in Amsterdam Noord. Hij werd bekend door zijn optreden in
de documentaireserie ‘Schuldig’. Dennis huurt zijn pand van Stadgenoot. In Stadleven vertelt hij over de buurt, zijn winkel en de mensen.
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1000x Housing First
gunnen ons een kijkje naar binnen. De
foto’s laten zien: een goede thuisbasis
geeft rust om je leven weer vorm te geven.
Het boek (€ 14,95) is te bestellen via
communicatie@hvoquerido.nl

HVO-Querido helpt mensen in kwetsbare
situaties om weer regie over hun leven
te krijgen. Een eigen woning is dan heel
belangrijk. In november 2018 kreeg de
duizendste klant via het project Housing First
een eigen woning in Amsterdam. In het boekje
Thuis openen 16 bewoners hun deuren. Ze

5x
GRATIS

Duidelijke taal

Zaalwacht gezocht

Eén op de zes Amsterdammers heeft moeite
met lezen en schrijven. Erg lastig in deze tijd
van computers en ingewikkelde formulieren. De
gemeente, de Amsterdamse woningcorporaties
en andere organisaties hebben daarom
iets afgesproken. Ze gaan duidelijker en
eenvoudiger communiceren. Daarover zijn
afspraken gemaakt in het Amsterdams
Taalakkoord. Er wordt gekeken of al het
voorlichtingsmateriaal wel duidelijk genoeg is.
En wie moeite met taal heeft, krijgt hulp.

Museum Het Schip (Spaarndammerbuurt)
zoekt vrijwilligers: zaalwachten/publieksmedewerkers. Momenteel is het extra druk. Dat komt
door een grote tentoonstelling over de Spaanse
architect Gaudí. De vrijwilligers moeten de bezoekers welkom heten, kaartjes controleren, de weg
wijzen en uitleg geven over de tentoonstelling
en het museum.

5 wintertips voor je huis

Stadgenoot verloot vijf exemplaren.
Meeloten? Stuur een mailtje aan
stadleven@stadgenoot.nl
Graag onder vermelding van HVO.

ruik je niks. Je wordt dus niet vanzelf wakker
als er brand is. Veel mensen weten dat niet.’
Ook is aandacht nodig voor vluchtroutes.
‘Die worden nog lang niet altijd vrijgehouden.’
Meer informatie op www.brandweer.nl/
amsterdamamstelland

Betaal digitaal
• Haal bladeren uit de dakgoot. Tegen overstromen en lekkage.
• Voorkom schimmel. Zet regelmatig de
ramen open.
• Bedek de achterkant van radiatoren met
folie. Zo verliest u geen warmte.
• Isoleer leidingen en kranen in onverwarmde
ruimtes.
• Pas op met kaarsen. Zet ze bijvoorbeeld
niet te dicht bij de gordijnen.

Recht op privacy
U hebt vast gehoord van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 28 mei
2018 is ingegaan. Alle organisaties die persoonsgegevens verzamelen, moeten zich aan
de regels van deze wet houden. Stadgenoot
heeft een privacy-statement opgesteld.
U vindt het op onze website:
www.stadgenoot.nl/privacy-statement
4
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Bent u gastvrij, oplettend, zelfstandig, spreekt
u Nederlands en Engels? Houdt u van kunst en
architectuur en hebt u wat tijd over? Dan wil
het museum graag met u in contact komen.
Kijk op www.hetschip.nl/het-museum/
organisatie voor meer informatie. Aanmelden
kan via info@hetschip.nl. Stuur wel uw cv mee.
De expositie ‘Gaudí en de Amsterdamse School’
met fantasierijke voorwerpen en prachtige
maquettes is nog te zien tot 31 maart 2019.

Bewust brandveilig
Woningcorporaties in Amsterdam en
omgeving werken samen met de brandweer.
Ze willen huurders bewust maken van hun
brandveiligheid. Sinds 2015 zijn al meer dan
100.000 rookmelders opgehangen. ‘Nog niet
genoeg’, zegt commandant Leen Schaap. ‘We
willen dat in 2021 een rookmelder hangt in
95% van de corporatiewoningen. Als je slaapt

Het Schip is een museum dat de wereldberoemde
Amsterdamse School bouwstijl laat zien. Ook
wordt de geschiedenis van de sociale woningbouw verteld.

Digitaal de huur betalen is makkelijker, sneller
en beter voor het milieu. Stap dus over, als u
nog acceptgiro’s gebruikt. Hoe?

Pas op voor oplichters
• Automatische machtiging
Op de eerste werkdag van de maand
wordt de huur automatisch afgeschreven. Zorg dus voor voldoende saldo.
De machtiging stopzetten kan op elk
gewenst moment.
• Betaalmail
U krijgt elke maand een e-mail. Open
hem en klik op de link. U betaalt via
i-Deal. De link is enkele dagen geldig.
De huur moet de eerste dag van de
maand betaald zijn.
• Periodieke betaalopdracht
Met een periodieke betaalopdracht
maakt u automatisch, op een vast
tijdstip de huur over. Dat kan met
internetbankieren of via uw bank.
Vermeld uw contractnummer, straat
en huisnummer. Betaalt u al zo? Laat
het even weten.
Meer informatie?
Klantenservice: 020 - 511 8000
WhatsApp: +31 6 - 574 764 66
www.stadgenoot.nl/betaalwijze

Soms doen mensen of ze van Stadgenoot zijn.
Ze proberen uw wachtwoorden of pincodes te
ontfutselen. Een paar tips om te voorkomen dat
u wordt opgelicht:
• Medewerkers van Stadgenoot hebben
altijd een legitimatiepas bij zich.
Vraag daar naar.
• Brieven zijn altijd geprint op origineel
Stadgenoot-briefpapier en zijn
ondertekend.
• Wij vragen nóóit om pincodes of
wachtwoorden.
Als wij een bedrijf langs sturen om een
reparatie uit te voeren, laten we dat van
tevoren weten. Soms stuurt een bedrijf een
brief namens ons. Daar staat dan duidelijk in
dat ze van ons opdracht hebben gekregen om
u te schrijven.
Twijfelt u? Bel dan onze klantenservice:
020 - 511 8000. Onze medewerkers kunnen
precies vertellen of een brief of persoon in
opdracht van Stadgenoot komt.
Stadgenoot
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‘We gaan
de meiden
ophalen’

Marian, Christien,
Corrie en Elly
De Boeg
Riet en Lia

‘Rico
heeft het
opstapje al
klaargezet’

In De Baarsjes en Bos en Lommer

De Boodschappenbus
De Boodschappenbus staat voor de deur. Christien (95)
stapt in. Ze groet chauffeur Henk. ‘Goedemorgen!’ De
reis gaat naar het Bos en Lommerplein. Christien gaat
daar boodschappen doen, voor de hele week. ‘Het gaat
krakkemikkig, maar het gaat.’

schappenbus is er voor ouderen die slecht ter
been zijn, maar wel graag zelf hun boodschappen doen. Rico helpt Henk bij het ophalen van
de ouderen en met het in de keuken zetten
van de boodschappen. ‘Rico is mijn steun en
toeverlaat,’ zegt Henk.

Krantje in de hand
Buurthuis De Boeg zit aan de Hoofdweg. Henk
en Rico drinken er iedere donderdagochtend
om halftien samen een bakkie koffie. Een kwar6
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tier later zitten ze in de Boodschappenbus.
‘We gaan de meiden ophalen,’ roept Henk, die
al zes jaar chauffeur is op de bus. De Bood-

Bij de eerste stop belt Henk aan op twee adressen in dezelfde straat. Daar wonen Riet en Lia.
Ze zijn al lang bevriend en gaan iedere week

mee met de Boodschappenbus. Riet trekt haar
boodschappentas op wieltjes zelf. Henk heeft
aan zijn ene arm de boodschappentas en aan
zijn andere arm Lia. Rico heeft het opstapje
al klaargezet en zo stappen de dames voorzichtig in de bus. Vijf minuten zijn ze bij de
supermarkten onder het Bos en Lommerplein.
De vriendinnen gaan goed voorbereid te werk.
Met het krantje met aanbiedingen in de hand
lopen ze door de winkel. ‘We moeten op de
kleintjes letten. Ik koop het liefst in de aan-

bieding,’ zegt Riet. ‘Vanavond lekker zuurkool
met spekjes.’

Boodschappenlijst mee
Henk werkte bijna 20 jaar als taxichauffeur voor
verstandelijk gehandicapten. ‘Toen ik met pensioen ging, wilde ik wel wat te doen hebben.
Via ABC Alliantie kwam ik bij de Boodschappenbus terecht.’ Rico gaat mee als begeleider van
Marian. Die heeft een lichte vorm van dementie. ‘Vroeger liep ze weleens weg.’ Marian

maakt vooraf een boodschappenlijst met de
maatschappelijk werkster. ‘Samen zorgen we
ervoor dat alles van de lijst in de kar komt.’

Vaste route
In de tweede ronde halen we Marian, Christien, Corrie en Elly op. Christien is 95 en woont
op driehoog. Zonder lift. Henk belt bij haar
aan. Behoedzaam komt ze naar beneden.
Beide handen aan de trapleuningen. In de hal
staat de rollator klaar. Rustig schuifelt ze
>
Stadgenoot
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‘Alles van de
lijst komt in
de kar’

Bos en
Lommerplein

Snelle vegetarische
soep van Christien

‘Rico zet
de tassen
straks boven.
Ideaal!
Anders moet
ik drie keer
die trap op
en neer’

1 liter water
1 zakje grofgesneden roerbakgroenten
2 blokjes groentebouillon
100 gram macaroni
zout en peper
1 pakje gezeefde tomaten
1 zakje geraspte kaas

Kook het water met de groentebouillonblokjes.
Voeg de roerbakgroenten toe als de
bouillonblokjes opgelost zijn. Voeg vervolgens de
macaroni toe.
Laat de macaroni en de roerbakgroente in
ongeveer 10 minuten gaarkoken.

‘Handig
als er een
snelle soep
klaarstaat.
Gezond en
makkelijk’

Voeg een flinke scheut van de gezeefde tomaten
toe. Verdeel de soep over twee kommen en
bestrooi met geraspte kaas.
Snel gemaakt en lekker makkelijk om op te
warmen.
Eet smakelijk!

Mee met de boodschappenbus?
naar de bus. Op naar het winkelcentrum. ‘Ik
ken de route, dus ik kan snel de winkel door.’
Henk komt met een winkelwagen aanlopen. De
rollator blijft in de bus.

Al 75 jaar vegetariër
In de winkel legt Christien de plastic zakjes
voor groente en fruit alvast klaar in haar kar.
Ze loopt efficiënt langs alle kratten en koopt
veel vers fruit, groente en aardappels. ‘Het
gaat allemaal krakkemikkig hoor,’ lacht ze,
8
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‘maar het gaat.’ De vleesafdeling slaan we
over. ‘Ik ben vegetariër vanaf mijn twintigste.
Al 75 jaar dus. Tot nu toe blijf ik er gezond bij.’
Er gaan eieren in de kar, en peulvruchten, en
yoghurt, want dat is goed voor de darmen.

IJsje op de markt
Voordat de bus vertrekt, wil Corrie nog even
naar de markt op het Bos en Lommerplein. Ze
koopt er tomaten en paprika’s. Bij het gezellige
Omar Snack is het tijd voor een kleurrijk slush-

ijsje. ‘Vandaag is het rustig, maar op woensdag
staat het bij deze ijskraam helemaal vol met
ouders en kinderen,’ vertelt Rico.

‘De kinderen werken allemaal’
Terug in de parkeergarage blijkt ook Elly klaar
met haar boodschappen. Sinds een knieoperatie drie maanden geleden, maakt zij gebruik
van de Boodschappenbus. ‘Lopen gaat niet zo
makkelijk meer, maar we gaan gewoon door
hoor,’ lacht ze. Elly is 82, woont op driehoog

en heeft geen hulp. ‘En de kinderen werken
allemaal, die hebben ook geen tijd.’ ‘Rico zet
de boodschappen straks boven, dat is ideaal.
Anders moet ik drie keer die trap op en neer.’

Maandag rummikub-dag

van voor tot achter’. En ze leest graag boeken.
‘Ik kom nog altijd tijd te kort’. Op maandag
maakt ze meestal een vegetarische soep voor
dinsdag. ‘Dan rummikub ik met een vriendin en
wordt het altijd laat. Handig als er een snelle
soep klaarstaat. Gezond en makkelijk.’ 

Henk brengt de boodschappen voor Christien
naar de keuken. En als ze verder nog iets nodig
heeft? ‘Dan bel ik mijn schoondochter, die
woont in de buurt.’ Christien leest de krant
heeft een abonnement op Elsevier. ‘Die lees ik

Tekst Caroline Freriks | Fotografie Jean-Pierre Jans

U woont u in de Baarsjes of Bos en
Lommer? En u wilt gebruik maken van
de Boodschappenbus? Mail of bel dan:
• tagerijn@abc-west.nl
(020) 618 49 52 of
• mansveltschool@abc-west.nl
(020) 686 14 00.
De bus rijdt iedere donderdagochtend.
Hij kost € 2,- per keer.

Stadgenoot
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de ondernemer
Huurgenoot behartigt de belangen van huurders van Stadgenoot. Stadleven geeft ruimte aan hun verhalen en activiteiten.

Stek Oost: ‘Magic mix’ heeft de toekomst
In Stek Oost gaan 250 jonge mensen wonen. Leeftijd: 18 tot 28 jaar. De
helft is statushouder, de andere helft is jonge Amsterdammer. Allemaal
enthousiaste mensen die met elkaar iets willen maken van deze plek.
Projectleider Jan Willem Kluit doet de rondleiding. De nieuwe
bewoners kijken nieuwsgierig rond. Ze bekijken de modelwoning
en lopen om het pand heen. Stek Oost wordt een ‘magic mix’ van
huurders: allemaal mensen met een heel andere achtergrond. Dat
vraagt betrokkenheid van bewoners. Bij de jongeren van Stek Oost
zit dat wel goed. Ze hebben beloofd minstens een uur per week te
investeren in contact met de buren.

Prachtige
waxinelichthouder
cadeau!
Bij aankoop
boven € 45

bewoners zelf gedaan, maar door een bedrijf. ‘Statushouders wegwijs maken kan heel praktisch’, zegt Jan Willem Kluit. ‘Samen naar
de bank als er een pasje moet worden aangevraagd, samen boodschappen doen. Niks hoogdravends, gewoon je buren helpen’.
Het gebouw is bijna klaar. Het grenst aan een trainingsveld van
Zeeburgia. Voor sommige mensen maakt dat Stek Oost een extra
aantrekkelijke locatie. Begin december trekken de bewoners erin.

Soortgelijke projecten waren er in het GAK-gebouw en in Startblok
Riekerhaven. Daar zijn belangrijke lessen geleerd. De statushouders en jongeren wonen daarom niet apart, maar helemaal
gemengd door elkaar heen. Er is een gemeenschappelijke ruimte
en een sociaal beheerder. De schoonmaak wordt niet door de

Fotografie Charlotte Bogaert (1,3,4) en Rob Godfried (2) Tekst Nies Medema (Jonge Sla)

Jan-Willem Kluit (rechts, projectleider Stadgenoot) wijst aan welke
kamers uitzicht hebben op het voetbalveld. Mohamed (23 jaar):
‘Leuk dat Zeeburgia onze buurman is. Ik hou van voetbal.’

Rahab (20 jaar) is studente aan de Filmacademie. ‘Ik vind het fijn om te
kunnen bouwen aan de community hier. Ik ben zelf vluchteling geweest,
dus ik snap misschien wat mensen meemaken’.

 Zie ook: www.huurgenoot.nl

KUNSTELINE

Eline Jansen (IJburg) • www.kunsteline.nl • op afspraak: eshjansen@kunsteline.nl

‘Het complex is speciaal ingericht voor mensen die doof of slechthorend zijn.’
‘In de loop der tijd heb ik geleerd wat je allemaal met klei kunt doen. Het is een uitdagend
materiaal. Heel fijn en rustgevend om mee bezig
te zijn. In mijn appartement heb ik een kamer
als atelier ingericht. Daar staat ook mijn oven
om de schalen en andere keramiek te bakken.
Ik ben doof. Mijn appartementencomplex
is speciaal ingericht voor mensen die doof
of slechthorend zijn. Zo zie ik bijvoorbeeld
lichtflitsen als de bel gaat. Het contact met
klanten en andere kunstenaars is soms lastig.
Sommige mensen praten duidelijk. Dan heb ik
geen tolk nodig. Maar meestal praat ik via een
10
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tolk. Bij de kunstacademie in Groningen en de
volksuniversiteit Middelburg wilden ze mij niet
hebben vanwege mijn gehoorbeperking. Dat
was een enorme teleurstelling. Ik ben zelfs eens
afgewezen als docent creatieve vaardigheden op
een dovenschool. Omdat ik doof was! Dan wordt
je doorzettingsvermogen wel getest.
Al sinds 1975 ben ik met keramiek bezig. In het
begin maakte ik vooral kattenbeelden. Nu maak
ik veel schalen, met Amsterdamse geveltjes op
de rand. Als je in de schaal een waxinelichtje
zet, krijg je de schaduwen van die geveltjes op
de muur. Vorig jaar zomer mocht ik meedoen

aan een groepsexpositie in museum de Fundatie
in Zwolle. Heel eervol. Het thema was water. Ik
heb een schaal gemaakt met de Amsterdamse
grachtengordel waar het water doorheen
stroomt via een koperen kraantje.
De prijzen van mijn werken schommelen tussen
de € 4,50 voor een waxinelichtjeshoudertje tot
400 euro voor een grote schaal met Amsterdamse
geveltjes erop.’

Tekst & Fotografie Rogier Alleblas

Stadgenoot
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Gewoon
wat doen
voor
je buren
Als je goed kijkt, is Amsterdam een verzameling van
dorpjes, waar buren elkaar helpen. Dat gebeurt op
allerlei manieren. Een praatje op straat, voor elkaar
koken, samen muziek maken of in een geveltuin
werken. Drie verhalen over ‘zorgen voor elkaar’.
Tekst Katja Kreukels | Fotografie Jean-Pierre Jans

De Diamantbuurt blinkt
Het gaat weer goed met de Diamantbuurt.
Buren groeten elkaar op straat. Een paar
keer per jaar slepen ze tafels en stoelen naar
buiten om samen te eten. En als ze elkaar niet
kennen, dan kennen ze buurtvader Peter van
Maaren (61 jaar) wel. ‘Ik word soms “de homo
van de Diamantbuurt” genoemd’, vertelt hij
met een grijns. Zijn snor krult nog verder op.
Peter woont al 23 jaar in dit oostelijke deel van
de Pijp. Hij ziet de buurt als één grote huiskamer, waar iedereen welkom is. Alleenstaande
ouderen, psychisch kwetsbaren, gezinnen uit
alle culturen, Marokkaanse jongeren. ‘Iedere
minderheid moet zich gewenst voelen’, benadrukt de Amsterdammer.
Hij heeft er hard voor moeten knokken, voor
die saamhorigheid. ‘Ik ben altijd open geweest
over het feit dat ik homo ben. Marokkaanse
jongeren in de buurt moesten daar erg aan
wennen. Ze wilden me niet, scholden me
12
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uit, spuugden naar me. Maar ik laat me niet
zomaar wegjagen. De Marokkaanse vaders
steunden me. Ze zeiden: “Jij doet veel voor
ons. Onze jongeren moeten jou accepteren.”
Natuurlijk hoopte ik weleens dat ik niet langs
zo’n groepje hoefde als ik naar de Dirk liep.
Maar ik bleef met ze praten. Dwars door mijn
angst heen.’
Zwart schaap
‘Inmiddels is de buurt niet meer het zwarte
schaap van Zuid. Een jaar of zeven geleden
veranderde dat. De bewoners gingen zich meer
bekommeren om hun buurt en om elkaar. De
politie houdt scherper toezicht. En er is veel
opgeknapt. Het Smaragdplein is weer van en
voor iedereen. De Marokkaanse jongens doen
gewoon mee. Op geveltuinen-burendag knappen ze tuinen op en horen ze: “Goed gedaan,
dankjewel”. Ze krijgen eindelijk eens positieve
aandacht en vertrouwen.’

‘Beter in één
keer goed dan
over twee jaar
opnieuw’

‘Ze kan zó heerlijk koken’
Harriët Graves (68 jaar) loopt met heerlijk
geurende schotels over de galerij naar de flat
van buurvrouw Christien Muller (84 jaar). Tjauw
Min, legt ze uit, als het eten op tafel staat.
Geroosterd vlees, pindasaus, gevulde eieren en
zoete pannenkoekjes met pruimen en amandel.
‘Ze kan zó heerlijk koken’, vertelt Christien met
een onmiskenbaar Amsterdamse tongval. Ze
eten elke dag samen.
De Surinaamse buurvrouw woont 25 jaar in de
galerijflat Remijden, pal aan het Osdorpplein. De
Amsterdamse buurvrouw 44 jaar. Tot anderhalf
jaar geleden woonde ze samen met haar grote
liefde Nico die overleed aan nierfalen. ‘Ik voel
me niet oud. Om de sodemieterij niet, maar ik
vergeet wel veel en ik word gek van die telefoondingen. Harriëte is veel handiger dan ik.’
De buurvrouwen kennen elkaar sinds de
renovatie van de flat, een jaar of tien geleden.
‘Het was een puinhoop hier’, weet Harriët nog.
‘Alle schotten waren weg en dan ga je bij elkaar
kijken. Sindsdien zijn we goede buurvriendinnen geworden. Sinds Nico’s dood ben ik steeds
meer mantelzorger geworden. Ik heb een sterk
verantwoordelijkheidsgevoel.’
Terwijl Christien de witte wijn inschenkt, vertelt
ze dat ze van toeten noch blazen wist, toen haar
man er niet meer was. Ik wist niet eens hoe
ik moest pinnen. Nu houdt Harriët het bij.’ En
als de dames gaan winkelen – ze zijn dol op de
Hunkemöller – houdt de jongere buurvrouw de
kosten in de gaten.
>
Stadgenoot
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Klantenservice

Ruim baan,
de monteur
komt eraan!

‘Ik ben
steeds meer
mantelzorger
geworden’
Loyaal
‘Ik probeer haar te beschermen. Ze is te goed
van vertrouwen. Laatst weer had ze een
jongeman binnengelaten die haar een nieuwe
verzekering aansmeerde.’ Christien verontschuldigend: ‘Het regende.’ Harriët: ‘Het heeft me
veel moeite gekost dat weer terug te draaien.’
Christien: ‘Dat zegt ze dan ook wel. Je weet bij
haar waar je aan toe bent.’ Harriët glimlacht:
‘Ik ben heel loyaal, maar heb wel haar op
mijn tanden. Haar mag niks overkomen.’ En
mannen? ‘Die zijn handig voor af en toe een
klusje of om salsa mee te dansen’, lachen ze. De
dames redden zich uitstekend samen.

huil, bid, lach, werk en bewonder’.
Ontmoetingsplaats van de 36 bewoners is de sociëteit beneden. Geen plek voor biljart of bingo.
De vleugel van Ramses staat hier. Dat daagt uit
tot muzikale en artistieke kruisbestuiving.

‘Ze hebben
strijdlust in
zich’

Beeldende kunstenaar Joep Königs (60 jaar)
houdt wel van die energie. ‘Het gaat om de passie en inspiratie. Jonge mensen voelen dat, zoals
ik dat ook altijd gevoeld heb. Ik heb niet veel
met generatiegenoten die het allemaal hebben
gehad. Ik ben een ambitieuze man.’
Polina zou graag meer samendoen met haar
medebewoners, maar heeft een chronisch
tijdgebrek. ‘Wij zijn voortdurend bezig met het
veiligstellen van onze toekomst en werken elke
avond door. Ik bewonder het radicale bij de oudere kunstenaars. Ze kunnen beter voor zichzelf
opkomen dan wij. Het zijn geen zachte oudjes.
Ze hebben strijdlust in zich.’

De vleugel van Ramses
‘De kunstenaars die hier wonen zijn open,
enthousiast en nieuwsgierig’, vindt het jonge
kunstkoppel Andreas Kühne (muzikant, 30 jaar)
en Polina Medvedeva (videokunstenares, 29
14
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jaar). Ze wonen al twee jaar met veel plezier in
het Ramses Shaffyhuis aan de Piet Heinkade.
Samen met oudere en jongere kunstenaars. Een
tekst van Shaffy staat op de gevel: ‘Zing, vecht,

Schildersezel
Dat herkent Joep wel. ‘Ik maak me fucking
kwaad over de kloof tussen arm en rijk in de
wereld. De opbrengst van mijn werk wil ik direct
geven aan mensen die niets hebben. Iedereen
verdient een basis.’ Hij plaatst een doek op een
schildersezel met de woorden: ‘I don’t know
what happens.’ Hij kan niet uitleggen wat we
zien, maar dat hoeft ook niet: ‘Dit is improvisatie. Iedereen mag er wat anders bij voelen.’ 

Is er iets stuk in huis of
aan uw huis? Dan komt
een monteur bij u langs.
Hij wil graag goed en
snel werken. U kunt
hem daarbij helpen.
Vijf simpele tips:

1
2
3
4
5

Zorg dat u thuis bent op de afgesproken tijd. En ruim wat extra tijd in. De monteur
kan iets vertraging hebben. De reparatie kan langer duren dan gedacht. Een afspraak tussen 8.00 en 10.00 uur? Probeer dan tot 11.00 uur de tijd te hebben.

Bent u toch verhinderd? Zorg dan dat buren of familie de deur voor de monteur
kunnen opendoen. Bent u niet thuis, dan vervalt de afspraak.

Zorg dat de bel het doet. Het komt regelmatig voor dat een monteur aanbelt,
maar er niet wordt opengedaan, terwijl de bewoner wel thuis was.

Hebben wij het juiste telefoonnummer van u? En de juiste adresgegevens? De
monteur kan dan bellen als hij later is. En hij staat niet voor de verkeerde deur.
U kunt uw gegevens checken op MijnStadgenoot (www.stadgenoot.nl en dan
inloggen met uw gegevens)

Ruim vooraf de rommel op die in de ruimte staat waar de reparatie moet
plaatsvinden. De monteur heeft zeker anderhalve meter ruimte nodig om zijn
werk goed te doen. Onze monteurs mogen zelf uw spullen niet verplaatsen.
Dit moet u dus zelf doen.

 Veel reparatiewerk is uitbesteed aan aannemers van Stadgenoot. Onze eigen monteurs komen voor de kleine reparaties, zoals het afstellen van
keukenkastjes of het bevestigen van beugels in de badkamer. De meeste reparaties hoeft u niet te betalen. Zij zijn opgenomen in de huur. Heeft
u een serviceabonnement, dan zijn nog meer reparaties gedekt. Vraag ernaar bij de klantenservice. Of check op stadgenoot.nl

Stadgenoot
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Amsterdam

helpt
Er zijn gelukkig nog mensen die zich
belangeloos inzetten voor een ander.
Janus van den Eijnden maakte kriskras
door de stad een fotoreportage.

Amoc EU-inwoners op goed geluk
op zoek naar werk ergens anders in
Europa. Dat gaat niet altijd goed. De
mensen van Amoc helpen met werk,
geld of tijdelijke slaapplek.
16
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Humanitas (ex-gedetineerden)
vrijwilliger Suzanne is gekoppeld
aan ex-gedetineerde Ramazan.
Voor een luisterend oor en hulp bij
praktische zaken.

Humanitas (eenzame mensen)
Marleen spreekt als vrijwilliger
elke week een paar uurtjes af met
Patty. Sinds de dood van haar man
is ze erg eenzaam.

Bankgesprek Van der Pekmarkt
Jovanka (Regenbooggroep) en
Barbara (stichting Dora) zitten
elke woensdag klaar. Voor een
gesprek met buurtbewoners,
voor tips en vragen.
Stadgenoot
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Antoni van Leeuwenhoek
(idem foto rechts) Vrijwilligers
doen hier geweldig werk. Ze zorgen
ervoor dat patiënten zich op hun
gemak kunnen voelen.

SCIP (foto boven en onder)
Onderdeel van de Regenbooggroep.
Helpt mensen met een
psychiatrische achtergrond met
werk en recreatieve projecten.
18
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Boksles in De Meeuw In dit Huis
van de Wijk wordt boksles gegeven
aan vrouwen die met geweld te
maken hebben.
Stadgenoot
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Een stad waar
iedereen kan
wonen

‘Het kan iedereen
overkomen dat het
een tijdje moeilijk
gaat in het leven’

Fotografie Rufus de Vries Tekst Joost Zonneveld

‘Ook mensen
die het moeilijk
hebben, hebben
recht op een
woning in de
stad’

Sommige mensen hebben
het een periode in hun leven
wat moeilijker. Zij hebben
persoonlijke problemen gehad
of zijn bijvoorbeeld verslaafd
geweest. Ook deze mensen
hebben recht op een woning in
Amsterdam, vindt Stadgenoot.
Een man die op straat hardop voor zich uit praat. Een vrouw
die bij de kassa niet meer weet waarom ze in de winkel is. Het
zijn voorbeelden die dagelijks in Amsterdam voorkomen. Deze
mensen zijn niet alleen op straat of in een winkel te vinden. Ze
wonen ook in de stad, in een straat tussen ‘gewone’ Amsterdammers. Niels van Schaik en Chanti Tjon-A-Joe van Stadgenoot leggen uit waarom het belangrijk is dat Stadgenoot ook
woningen verhuurt aan mensen die het moeilijk hebben, die
kwetsbaar zijn.

Meer kwetsbare mensen
In de stad wonen verschillende mensen die op een of andere
manier kwetsbaar zijn. Ze verdienen een steuntje in de rug.
Bijvoorbeeld oudere mensen, die van de overheid zo lang mogelijk in hun eigen huis moeten blijven wonen. Mensen die uit
een ander land gevlucht zijn en een veilige plek in Nederland
zoeken. En mensen die uit de gevangenis zijn gekomen of verslaafd zijn geweest. ‘Het is voor al deze mensen heel belangrijk om een eigen plek te hebben. Zo kunnen zij meedoen in
de maatschappij. Zij kunnen hun leven weer opbouwen of zo
lang mogelijk in hun eigen vertrouwde buurt blijven wonen’,
zegt Niels van Schaik. Hij is adviseur Klant en Woning van
Stadgenoot. ‘Het kan iedereen overkomen dat het een tijdje
moeilijk gaat in het leven’, zegt Chanti Tjon-A-Joe, medewerker
Overlast en Zorg bij Stadgenoot. ‘Vroeger werden oudere
>
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Bianca
Landvreugd
Ze had liefst 23 jaar geen vast
adres en heeft nu eindelijk
een eigen huurwoning. Bianca
Landvreugd heeft heel wat
ellende achter de rug, zegt ze
zelf. ‘Ik viel op de verkeerde
mannen en een van mijn
kinderen is overleden. Ik heb
op een kartonnen doos op
straat geslapen. Maar nu gaat
het goed met mij en deze
woning wil ik niet meer kwijt.
Ik wil meer gaan doen met
mijn kunst, ik maak bijzondere
kaarsen, en ik schrijf teksten
en zing ook. Binnenkort
hoop ik met mijn producer
iets op te nemen.’ Onder
begeleiding van HVO Querido
heeft Landvreugd een sociale
huurwoning in de Diamantbuurt gekregen. ‘Het is mijn
vijfde maand in dit huis en de
meeste buren ken ik al wel
een beetje. Ik heb ook al eens
het trappenhuis schoongemaakt. Je moet het met elkaar
doen, he?’

Stadgenoot
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Wat te doen bij overlast?
Probeer het eerst zelf op te lossen, in de meeste
gevallen lukt dat ook. Maar mocht dat toch niet het
geval zijn, dan is het Meldpunt Zorg en Woonoverlast
(020 - 255 2914) van de gemeente Amsterdam de
aangewezen instantie. Of de politie. Als de situatie
over langere tijd aanhoudt, neem dan contact op
met Stadgenoot.

mensen weggestopt in een verzorgingshuis. Mensen met
psychische problemen gingen naar een instelling. Dan maak je
de situatie van die mensen er niet beter op.’ Net als de andere
woningcorporaties in Amsterdam verhuurt Stadgenoot daarom
dertig procent van de sociale huurwoningen die vrijkomen aan
mensen uit kwetsbare groepen.

Overlast melden
Wat betekent het voor 'gewone' huurders als er meer kwetsbare buurtbewoners zijn? Stadgenoot werkt met allerlei organisaties in de stad samen. Samen zorgen ze ervoor dat kwetsbare
mensen hun leven zo goed mogelijk kunnen leiden. En dat de
buren geen last hebben van deze mensen. Tjon-A-Joe: ‘Mensen
waarvan wij weten dat zij zorg nodig hebben en soms overlast
kunnen geven, krijgen begeleiding van een zorgorganisatie zoals HVO Querido of het Leger des Heils. Die begeleider houdt in
de gaten of het iemand lukt om op zichzelf te wonen.’ Volgens
Van Schaik gaat dat bijna altijd goed. ‘Maar er zijn helaas veel

‘Als buren melden dat er
ergens overlast is, dan
kunnen wij kijken wat het
probleem is’
vooroordelen over mensen die bijvoorbeeld begeleid wonen.
We hebben wel eens meegemaakt dat het hele trappenhuis
boos was, terwijl ze de man om wie het ging helemaal nog
niet gezien of gesproken hadden.’ Volgens Tjon-A-Joe zijn het
vooral mensen die nog niet bij Stadgenoot of andere organisaties bekend zijn die overlast veroorzaken. ‘Daarom is het
belangrijk dat buren melden als zij overlast hebben of denken
dat iemand niet goed voor zichzelf kan zorgen. Dan kunnen wij
gaan kijken wat het probleem is en in actie komen.’

Open staan voor anderen
‘Je kunt het ook zo zien: mensen die 'anders' zijn, mensen
die kwetsbaar zijn, kunnen kleur geven aan de stad,’ zegt
Van Schaik. Zij verdienen het, net als ieder ander, een kans
te krijgen in de tolerante stad die Amsterdam is.’ Tjon-A-Joe:
‘Als iemand begeleid gaat wonen en eindelijk weer een eigen
woning heeft, dan zal hij of zij moeite doen om zich voor te
stellen aan de buren. Maar gebeurt dat niet, dan kunnen
buren dat zelf ook doen. Het is belangrijk dat bewoners elkaar
een beetje kennen en helpen.’ Soms kan dat iemand ook uit
een moeilijke situatie helpen. Tjon-A-Joe: ‘Pasgeleden kregen
wij een melding van een heel betrokken stel. Hun jonge buurman kon alleen wonen niet goed aan, het huis was vervuild.
Maar wij wisten dat eerst niet. Het stel was erg begaan met
die buurman. Samen hebben we de jongen naar een andere
woning gekregen waar hij nu begeleid woont. Het gaat nu
gelukkig weer beter met hem.’ 

Zing,
vecht,
huil,
bid,
lach,
werk
en bewonder
Tekst & Fotografie Rogier Alleblas

‘Voor kwetsbare
mensen is het
heel belangrijk
om een eigen
plek te hebben’

Een huis voor kunstenaars. Dat is het Ramses
Shaffy huis. Er wonen 36 mensen, een mix
van oud en jong. Het huis is een permanente
ontmoetingsplek voor diverse generaties
kunstenaars. Ze delen hun passies en
wisselen gedachten uit over kunst, cultuur,
muziek en theater.

Maarten
Maarten is muzikant. Hij speelt geregeld
piano voor huisgenoten en bezoekers.
Dat doet hij in de sociëteit op de begane
grond. ‘Ik woon hier prachtig, met uitzicht over het water aan de achterkant.
Ramses Shaffy heb ik nog gekend. In zijn
band was ik gitarist. Negen jaar geleden
heb ik een attack gehad. Ik kan nog maar
met één hand spelen.’
>
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Harmen
‘Dit gebouw is heel inspirerend. De
akoestiek in het atrium is prachtig.
En we zijn onder gelijkgestemden,
dat is prettig. Op het ogenblik treed
ik veel op met Astrid. We wonen
hier samen en zijn veel onderweg.’

Astrid

Ticho

‘In de sociëteit heb ik een aantal
dingen georganiseerd, zoals een
cd-presentatie gecombineerd
met Indisch eten. Dat vonden de
bewoners heel erg leuk.’

‘Ik maak sculpturen, film, installaties. Alles wil ik een keer gedaan
hebben. Film is ideaal, omdat je
daar zoveel verschillende dingen in
kunt verwerken. Ik hou van planten
en van licht. Voor een project was
ik op Marktplaats op zoek naar agaves. Deze plant was te groot voor
dat project. Hij staat heel mooi in
mijn kamer.’
>
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Madeleine
‘Dit atelier gebruiken we met zijn
vieren. Natalia en ik zijn er het
meest. Het is eigenlijk een broedplaats. Dat staat in principe los van
het Shaffyhuis.’

Lisanne
Grafisch ontwerper Lisanne werkt
veel digitaal. In haar vrije werk
tekent ze met de hand op foto's.
‘De omgeving hier is fantastisch. Ik
heb altijd een gevoel van vrijheid
aan de kade. Er heerst een goede
balans van stadse drukte en rust.
Binnenkort komen er teksten van
Shaffy in de verschillende atriums
van het huis. Die ga ik vormgeven.’

26
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Natalia
‘Oorspronkelijk kom ik uit Rusland. Ik maak realistische doeken.
Het kletsen met andere jongere
kunstenaars is heel prettig. Je hoort
nieuwe ideeën. In mijn schilderwerk ben ik meer een einzelgänger.
Dan zit ik in mijn eigen cocon.’

Stadgenoot
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‘Veel spullen heb ik gewoon bij het
grofvuil weg gehaald.’

‘Je moet
eerlijk en
oprecht
zijn’

‘Ik hoop ooit de prijs te winnen
voor het mooist beschilderde leger.’

Speciale wandkasten voor alle
‘legers’

‘Deze designlamp heb ik op Marktplaats gekocht.’

Merlijn Scholing is een man met een
groot hart. Hij zet zich graag in voor
andere Amsterdammers. Merijn is lid van
het Communicatie Platform Huisvesting
Kwetsbare Groepen en neemt deel aan vele
wijktafels in de stad.
Merlijn: ‘Beleidsmakers weten vaak niet
wat er speelt bij de mensen waar zij beleid
voor maken. Als ervaringsdeskundige wilde
ik daar iets aan doen.’
Hij woont hier pas kort, maar Merlijn is al
flink actief in zijn Diamantbuurt. ‘Recent
heb ik een feestje georganiseerd voor alle
28
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trapbewoners. Als je zo dicht bij elkaar
woont, is het goed dat je elkaar leert
kennen.’
Binnen valt op hoeveel rust het huis
uitstraalt. Over elke kleur, elk accessoire,
elk meubelstuk is nagedacht. Eén ding
springt meteen in het oog: zijn hobby
Games Workshop. De tafel staat vol potjes
inkt en fantasy-miniaturen. Die beschildert
hij met ragfijne kwastjes. Je kunt er legers
mee vormen waarmee je op een groot bord
wedstrijden speelt. 
Tekst & Fotografie Hans van der Vliet

‘Bij Karwei heb ik tips
gekregen van stylistes. Ik
vind vooral de kleurcombinaties
op mijn muren goed gelukt.’

‘Die smiley heb ik bewust ondersteboven gehangen. Symbool dat de
wereld op zijn kop staat.’

‘Ik denk goed na over vormgeving.
Kussens en kleed liggen nu precies
zoals ik het mooi vind.’
Stadgenoot

29

mijn werk

wooncarriere

Wijkagent Dolf Dijkstra

‘Verbinding
is het
toverwoord’

Een eigen
woning nu het
weer beter gaat
Dolf Dijkstra voelt zich thuis in ‘zijn’ Transvaalbuurt.
Het liefst is hij elke dag op pad. ‘Wijkagent is een
andere tak van sport dan gewone politieman. Je bent
preventief en ondersteunend bezig.
Mijn bureau is de straat. Ik sta midden in de
buurt. Door veel korte gesprekken met bewoners
zuig ik heel veel informatie op. Contact maken
is belangrijk. Zo zie je dingen ruim van te voren
aankomen. Je kunt zaken oplossen voordat ze uit
de hand lopen. Dat houdt de buurt leefbaar .’

Spin in het web
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Honderden contacten
Dolf geeft bij elk gesprek op straat zijn
visitekaartje af. ‘Ik ben afhankelijk van
de informatie die ik krijg van bewoners.
Honderden contacten heb ik inmiddels in
mijn telefoonlijst staan. Dat is mijn netwerk.
Afstemmen van informatie vind ik het leukste
aan mijn werk. Verbinding is het toverwoord.
Sinds er wijkagenten zijn, zie ik dat de inzet
van de gewone politie veel minder vaak nodig
is. We hebben dus echt een belangrijke en
preventieve taak in elke buurt.’ 

 Wie is uw wijkagent? Kijk op
www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten
of bel 0900 - 8844.

Tekst & Fotografie Hans van der Vliet

Tekst & Fotografie Hans vd Vliet

Dolf ziet zich als spin in een groot web van
instanties die bij de buurt betrokken zijn. ‘Ik
heb naast straatgesprekken veel overleg met
bijvoorbeeld woningcorporaties, de gemeente
en de GGD. Dan weet je ook wat zich achter de
deuren afspeelt.’ Bij een rondje door de buurt
valt op hoe makkelijk Dolf contact legt. ‘Je
moet als wijkagent door de wol geverfd zijn en
ervaring hebben met mensen. Je moet goed
kunnen luisteren en begrip hebben voor de vele
culturen in de wijk.’

Khalid Ulad Ali is blij met zijn nieuwe woning.
‘Een half jaar geleden woonde ik nog in een
begeleide woongroep van HVO-Querido in
Nieuw -West. Ik had daar mijn eigen kamer,
maar je bent steeds omringd door andere
mensen. Nu heb ik weer privacy.’

Toen bleek dat Khalid de regie over zijn eigen leven weer terugkreeg,
kwam hij in aanmerking voor deze zelfstandige woning. ‘Het is mijn
eigen huis, maar ik moet zorgen dat het minstens een jaar goed blijft
gaan. Dan wordt gekeken of het contract op mijn naam kan komen.’
Daarbij krijgt hij veel steun van zijn persoonlijke begeleidster Daniëlle.
Khalid kreeg een financiële bijdrage van de gemeente en van
HVO-Querido om zijn woning in te richten. Het resultaat is een
smaakvol interieur. Tegen de muur neemt een flinke CD-verzameling
een prominente plek in. ‘Ik ben muziekliefhebber en heb veel geld
uitgegeven aan mijn verzameling. Er is niet echt een bepaald soort
waar ik van hou. Mooi is mooi en je moet muziek ook willen ontdekken.
Geef het de tijd om te ontwikkelen in je hoofd.’
Op dit moment heeft Khalid nog een Wajong-uitkering, maar als
het aan hem ligt heeft hij snel een betaalde baan. ’Ik wil graag met
jongeren werken, hen helpen en zien te voorkomen dat ze dezelfde
fouten maken als ik heb gedaan. Blijf op het rechte pad. Zorg dat je je
opleiding afmaakt, want zonder diploma’s kom je nergens.’
Hoewel hij is opgegroeid in Oud-Zuid is de overgang naar Osdorp
hem goed bevallen. ‘Ik woon hier heel mooi en de buurt is leuk.
Ik kom graag op het Lambertus Zijlplein. Daar zit ook Koffie om de
Hoek. Daar ga ik een paar keer per week heen om spelletjes te spelen
en te praten. Heel gezellig.’ 

 Meer weten over HVO Querido? Of interesse om vrijwilliger te
worden? Neem een kijkje op www.hvoquerido.nl
Stadgenoot
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fotostrip

Taalles
Ype & friends

colofon

contactgegevens

Hoofdredacteur Pim de Ruiter

Klantenservice 020 - 511 80 00

Eindredactie & productie Gijs Coffeng

E-mail info@stadgenoot.nl

Vormgeving Milja Oortwijn

Website www.stadgenoot.nl

Medewerkers Rogier Alleblas, Charlotte Bogaert, Dennis van den Burg,

Bezoekadres Sarphatistraat 370, 1018 GW Amsterdam

Ype Driessen, Janus van den Eijnden, Caroline Freriks, Rob Godfried,

Postadres Postbus 700, 1000 AS Amsterdam

Jean-Pierre Jans, Katja Kreukels, Nies Medema, Hans van der Vliet,
Rufus de Vries, Joost Zonneveld
Drukker Wilco Art Books, Amsterdam
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