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Yooraf
Veelkleurig Opzoomeren. Kan dat ook all Opzoomeren gaat toch om het kleur
brengen in de straat of juist om kleur te geven aan het samenleven in een straat-
je of een huizenblok. Daar ging het om toen op l4 september 1989 een verga-
dering werd belegd in de Opzoomerstraat. Precies l0 jaar later op l4 septem-
ber 1999 onwing Koos Hooymayers uit handen van wethouder Herman Meijer
de Erasmusspeld voor het veiliger en fleuriger maken van deze straat.
De Opzoomerstraat is ook een straat met veel culturen en al die verschillende
mensen doen mee. Natuurlijk, ook in een deelgemeente als Delfshaven met 126
verschillende nationaliteiten en een onuitputteliike diversiteit aan culturen. ziin
het toch vaak de oudere, witte Nederlanders die het initiatief nemen tot een
opzoomeractiyireit. Zij werken net als in de Opzoomerstraat aanstekelijk,op
mensen uit ander culturen, want aan deelname uit alle culturen en lagen van de
Rotterdamse bevolking bestaat er geen gebrek in opzoomeren. Zeker in de
opzoomercampagne yan dit jaar "Goeie Morgen!" valt de diversiteit in culturen
oP.
Dit boekje portretteert een aantal initiatiefnemers met een andere culturele
achtergrond. Mensen, die oorspronkelijk uitTurkije, Marokko, Kaapverdië,
Suriname of Zuid Afrika komen. Zij zijn op de foto gezet en beschreven. Samen
met van origine Nederlanders, die zich inzetten voor de deelname van mensen
uit een andere cultuur. Opbouwwerkers, die betrokken geweest zijn bii de activi-
teiten van deze opzoomeraars maken dit boekje compleet met bruikbare tips
voor collega opbouwwerkers of opzoomeraars, die op zoek zijn om de grenzen
eens een beetje te verleggen in de straat. Hopelijk geeÍt dit boekje hen een
steuntie in de rut.



Tips van Johan Janssens bij Koos Hooymayers
en de Opzoomerstraat:

TO l: "Kenniet ligt op het kerkhof', zegt de
Opzoomerstoot. Een mooie liifspreuk voor elke
stroot,

Tip 2: Als ze zeggen dot het een gulden kost, zoek don
even verder. Je krijgt het elders zeker goedkoper.

Tip 3: Run je stroot zools een ondernemer ziin bedrijf
runL

Tip 4: Opzoomeren is Rotterdoms; "dus mopperen, moor
wel de honden uit de mouwen steken".
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gedreven mens. "Als je het goed aanpakt en organiseert, dan
redt ie het", weet Koos. "l4aar je moet het opzoomeren wel
van de mensen laten ziin. Het zou zonde zijn dat het naar de

knoppen ging door instanties die denken dat ze het beter kunnen." Een vast re-
cept heeÍt Koos ondanl<s alle ervaring niet bij de hand. "Wat in de Opzoomer-
straat goed gaat, loopt elders niet. Dat plaarje pasr niet overal.Wat ik wel weer is
dat je er iets voor moet doen.\Me hebben wat je noemt een werkende straat. Dat
betekent dat je een beetie moet sjoemelen om het draaiende te houden.Af en toe
gaan we met de collectebus rond. Zo hebben we het nog altijd kunnen bollen."

$

Geen windeieren
De Opzoomerstraat. Een boekje over opzoomeren zonder wat te vertellen over
de bakermat is eigenlijk niet compleet. Koos Hooymayers weet niet meer precies
waarom hij ooit met een wekker in de hand op de foto is te&an. Hij vermoedt
dat het iets te maken heeÍt met de opzoomeraar van het eerste uur. De wekker
staat wellicht ook symbool voor de boel wakker schudden. Dat laatste is aardig
gelukt.Allereerst in de Opzoomerstraat zelf natuurlijk. Eén van de voornaamste
aanleidingen om destijds in beweging te komen was het aantal auto-inbraken in de

straat.Viji zes keer per week was
het raak. Na de lampen-actie (de
nu bekende opzoomerbollen)
daalde het aantal inbrakén in
auto's tot gemiddeld drie per iaar.
"Opzoomeren heeÍi geen windei-
eren gelegd hier en in de rest van
de stad", concludeert Koos.
Biina tien jaar na de eerste actie
is Koos nog steeds even enthou-
siast. "lk schat dat ik iedere dag
nog drie uur ermee bezig ben.
Opzoomeren is niet één keer per
iaar iets doen met plantjes.Voor
ik 's ochtends naar het werk ga,
weet ik bijvoorbeeld al of de 80-
plussers in de straat tezond zijn."
Koos, 7l jaar oud en nog steeds
geregeld actief in het door hem-
zelf opgebouwd bedrijf in emble-
men en belettering, is een sociaal
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Tips van Rièkswestrik bii Martha Stippel
en de Mathenesserstraat:

Tip l:

Ttp 2:

Tip 3:

Ttp 4:

Tip 5:

Ttp 6:

Tip 7:

Tip 8:

Tip 9:

Doog de bewoners uit om zelf ideeën noor voren te
brengen om de stÍoot te verbeteren,
Leg de nodruk eens op wot ze zelf kunnen doen
om die verbeteringen te reoliseren.
Loot de beste ideeèn door een onofuonkelijke jury
(politici, ombtenoren, medewerkers von woningcor-
poroties) beoordelen en zorg dot er een p js op
stoot
Doe er olies oan om goede ideeën uitgevoerd te
krijgen.
Probeer de situotie woorin bewoners wonen zo
goed mogelijk te begrihen.
Mook gebruik von olle mogelijke contocten, die je
met bewoners hebt om ze te stimuleren.
Hou je ogen open voor enthousiosme en orgoniso-
tietolenten.
60 niet zitten zeurcn over wot er ollemool niet
mogelik is met bewoners.
Zorg dot je wot woorden in de eigen tool von bewo-
ners beheerst

4
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Streng en speels
Levenslust en temperament.Van huis uit heeft Martha Stippel veel van beide
eigenschappen meegekregen. De Surinaamse heeft het hart dus op de tong. "lk
ben zoals ik ben.Als iets me niet zint, zeg ik dat, maar je moet het wel respect-
vol zeggen. lk kan heel streng zijn, maar ook speels. lk gooi niet alleen folders in
de bus bij mensen, ik bel ook aan." En met dezelfde stralende ogen zegt ze: "Bij
het verdelen van de planten let ik altiid op dat mensen niet dubbel komen halen
En ik zeg dat ze eerst de bakken moeten schoonmaken, anders zwaait er wat."

Martha stelt duidelijke regels,
maar de buren krijten er wel
wat voor terug. Je inzetteo voor
een ander is iets heel vanzelf-
sprekends voor Martha. Samen
met haar twee kinderen ( l7 en
l8 jaar oud) woont ze al l5
iaar met plezier in de
Mathenesserstraat in Spangen.
"Al moet ik mijn poten uit miin
lijf lopen om de straat leeÍbaar
te maken dan doe ik dat. Je
moet kunnen leven met elkaar.
Je moet het samen doen."
De Mathenesserstraat ziet er
na de renovatie van een aantal
jaar terug keurig uit. Lampjes
aan de gevels, weinig zwerfouil
op de grond, Dank zij de inzet
van bewoners zoals Martha. De
Mathenesserstraat ligt wel in de

nabijheid van de Mathenesser-weg, die nog steeds een ont-
moetingsplaats is voor drugverslaafden.Wanneer junks iets
te lang naar haar zin voor haar huis bivakkeren, stapt

lvlartha op hen aí Dat gaat vaak op zijn Martha's, recht voor zijn raap. "Een
andere keer spreek ik ze weer vriendelijk aan. Dan zeg ik bijvoorbeeld dat ze er
aardig uitzien. Dan beginnen ze een beetje verlegen te lachen en lopen ze door",
verklapt Martha haar aanpak. "Als je haat koestert, heb je jezelf niet lief', ver-
klaart ze zich nader.
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Tips van Lahcen OuaÍi bij Abdeslam Agnas en
de Marokkaanse gemeenschap:

Tip l:

Tip 2:

frp 3:

Tip 4:

Tip 5:

Tip 6:

Tip 7:

Tip 8:

Tip 9:

Zoek mensen op, die echt zeggenschop hebben in
de Morokkoonse gemeenschop.
Zorg ervoor dot je contqcten ook vertouwd worden
in de Morokkoonse gemeenschop.
Denk niet dot de meneer of mevrouw die goed
Neder/onds spreekt ook de zegsmon of vrouw is

voor die gemeenschop.
Zorg dot mensen er op oon kunnen, wot je hen
belooft.
Zorg dot je mensen met een voor hen bedoeld ver-
hool benoder4 vermijd olgemeenheden.
Probeer ietJ oon te pokken,wot onderen hebben
loten liggen.
Wees voorol jezelf in contocten met mensen uit de
Morokko onse gem eenschop.
Agnos verzorgt een spreekuur voor Marokkoonse
ouderen. Htj betekent doordoor ook iets voor die
mensen.
Probeer eens een groep die echt nog geen toegang
heeft tot ollerlei voorzieningen oon de bok te krii
gen.

6

\
1l



Stap voor stap
De jeugd bezig houden. Dat is voor Abdeslam Agnas een belangrijk motief om
activiteiaen te organ iseren. Abdeslam maakt deel uit van een zelforganisatie van

oudere Marokkanen in Delfshaven. Diverse keren heeft
hij intussen met de kinderen een actie uitgevoerd.
Onder meer op het plein bij de Dr.Wolterschool, waar
de kinderen vlaggen hebben getekend.Verder hebben de
kinderen de buurt aangeveegd en was eT in samenwer-
king metThuis Op Straat een voetbaltoernooi op het
Watergeusplein achter de le Schansstraat. "Het voetbal-
len was gezellig", vertelt Abdeslam. "Omdat er zoveel
kinderen aan deelnamen met veel verschillende nationa-
liteiten."
Dit iaar staat de opzoomercampagne Goeie Morgen
centraal. Ook Abdeslam zal een team formeren om mee
te doen. Hij ziet dat wel zitten. "Een goede buur is beter
dan een verre vriend. Mensen komen met elkaar in aan-
raking, moeten met elkaar praten. Maar een huis bouw
je niet in éen keer. Dat gaat stap voor stap."
Via de Marokkaanse Ouderen Vereniting (MOV), waar-
van hij de tweede secretaris is, spantAbdeslam zich in
voor onderv,/ijs aan kinderen in hun eigen taal en cul-
tuur. Die speciale lessen worden gegeven op woensdag-
middag, zaterdat en zondag, naast het gewone onderwiis
dat de kinderen volgen. De MOV geeft de jeugd ook
voorlichting over drugs en veiligheid in het algemeen.
Ook organiseert de vereniging regelmatig uitstapjes
naar de bibliotheek, de dièrentuin en het Prinsestheater.
"Allemaal om de kinderen yan straat te houden en ze
op weg te helpen", zegt Abdeslam.
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Tips van Frans Schermer bij
Loubna Laamach en het Piet Paaltiensplein
en de lustus van Effenstraat:

Tip l:

Tip 2:

Tip 3:

Tip 4

Tip 5

Kinderen zijn de beste deskundige n ols je het hebt
over de stroot of over het plein,
Zorg dot volwossenen niet te bevoogdend goon
worden. Loubno metkte op dot ouderen onder
elkoor gingen prcten ols zij oon het woord wos tij.
dens een àrenkomst. Niets is dodelijker voor hun
zelfvertrouwen,
Gebruik de openheid en onbevongenheid von kinde-
ren om Èts oon te pokken en vermijd de plotgetre-
den poden von de ouderen.
Zorg dot er ook ruimte ontstoot voor meisjesoctivi-
teiten in de buitenruimte. Het goot bijno oltijd oyer
een voetbalveldje en ondere jongenszoken. Me§es
willen misschien wel ondere dingen.
Tolenten komen meestol uit families, die ol enige
ervoring hebben met het orgoniseren von octivitei-
ten. Let op die initiotiefrijke fomilies.

8
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Voorlezen doet Loubna Laamach niet meer.Als leerling van de basisschool meld-
de Loubna zich eens aan yoor een voorleeswedstrijd.Van het een kwam het

9

Leuk denken

ander. Uiteindelijk eindigde Loubna als vierde van het
land in de schone voorleeskunst. Maar Loubna heeft
meer in huis. Organisatietalent, om eens iets te noemen.
Dat kwam in 1998 naar buiten op het Piet Paaltjensplein
bij een grote speldag voor kinderen. Uiteraard was er
veel hulp van volwassenen, maar Loubna, als l3-jarige,
verdeelde de taken.Als een geboren leider.
Loubna laat zich zelf leiden door haar zelfstand ige àou-
ding. Opvallend voor een meisje dat is opgevoed met
strenge Marokkaanse leefregels. "Volwassenen voelen
zich altijd heel belangrijk, maar luisteren niet naar kinde-
ren", klinkt het zelfuerzekerd. "En meisjes komen er
helemaal bekaaid aí Daar wil ik verandering in brengen.
Meisjes treden ook veel minder op de voorgrond dan
jongens. Zij mogen dat ook vaak niet van hun ouders.
Mijn íamilie staat wel achter me, gelukkig."
ln 1999 staat een nieuwe actie yoor de deur. De kinde-
ren van Spangen, gecoached door Loubna, gaan de
ouderen in de buurt een bosje bloemen brengen. "Om
de verhouding tussen ouderen en jongeren te verbete-
ren. Dat is hard nodig", laat Loubna weten. Haar school-
werk zal er niet echt onder leiden.Alhoewel. Loubna
volgt de MAVO, maar zegt dat haar leraren beweren dat
ze meer in haar mars heeft, Maar school is voor Loubna
ook niet alles. "lk wil liever leuk denken", zegt ze op
zo'n manier dat tegenspraak gelijk minder vanzelfspre-
kend wordt.

ËfFft''-r''

)ach



Tip l:

Tip 2:

Tips van Ed Molenaar bij Daisy Blokland
en de Rosenveldtstraat

Ttp 3:

Tip 4:

Een zworte kerstmon lijkt leuk, moor de familie
moet er ook ochter stoon.
Go bij de eerste octivttett uit von de ideeën en plon-
nen von de mensen zelf en zet je eigen ideeën
even in de rskost, ook ol zijn ze nog zo roldoorbre-
kend.
Buit de speciole kwalitehen von de mensen uit ook
ol lijken ze nog zo stereotype en ol lifut een took
nog zo klein.
Zorg voor een vertouwd klimaot in de opzoomer-
groep.

t0



Een goede buur is belangr l, k
Voor Daisy Blokland is een goede buur heel belangrijk. "Opzoomeren zou geen
zin hebben, als je niet met ie buren kan omgaan", valt hij met de deur in huis.

Twee jaar woont hij in de Rosenveldtstraat. Een maand
oí drie keek hij daar de kat uit de boom, maar trad ver-
volgens voortvarend naar buiten via de buurtvereniging.
"lk had liever een functie achter de schermen, maar je
treedt toch op de voorgrond", zegt Daisy, "Ed Molenaar,
de opbouwwerker, noemde mij laatst buurtvader.Au,
dacht ik toen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk
prachtig."
Stimuleren zit Daisy in het bloed.Te beginnen met zich-
zelf,Toen hij t\ /intig iaar terug vanuit Suriname de over-
stap waagde naar Nederland, had hij binnen enkele
weken een betrekking gevonden. Sinsdien heeft hij nooit
meer zonder werk gezeten. lnmiddels werkt hij als con-
ducteur op de trein. En wie zichzelf kan stimuleren, kan
anderen ook actief kriiten zo blijkt. "Wil je een leuke
straat begin bij jezelf', verklaart Daisy. "Mijn drijfueer is
om mensen met elkaar te laten omgaan. Een eenheid
maken in de buurt. Dat druppeltje op die gloeiende
plaat wil ik laten vallen om straks een hele emmer
water te kunnen schenken. En vind je een gesloten deur,
dan moet je een sleutel zoeken.Voor mij is dat de taal.
Gelukkig spreek ik die."
Behalve leuke straatfeesten ziet Daisy yoor de toekomst
graag ook serieuze zaken groeien. "Er is behoefte aan
kinderopvang, huiswerkbegeleiding. Dat betekent afstem-
ming van actiyiteiten, niet alleen in de straat, maar in de
hele buurt", weet Daisy.

I
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Tips van Frans Schermer bij lbrahim Emili
en de Busken Huetstraat:

l
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Tip l: Probeer von de meest vervollen stroot iets leuks te
moken, ook ol is het moor voor een korte tiid.

Tip 2: Pok het don ook groots oon, niet olleen deuren ver-
ven, moor geef de heie gevel een fris kleurtje.

Tip 3: Mook je don geen zorgen om de inzet, die komt er
met een poor lbrohim\ zeker.

Tip 4: Onzekerheid over de kons von slogen bij initiotief-
nemers is soms een goed teken, Ze nemen het in
ieder gevol niet te mokkelik op.

Tip 5: Denk niet in tookyerdeling, werkstucturcn en voor-
en novergoderen. Zegt je contoctmon dot het goot
lukken, don is dot voldoende.

Tip 6: Zijn er deskundigen, zools IOPS in Spongen, in de
buurT schokel hen in en zorg dot ze een beginnetje
moken. Don wordt heel snel duidelijk voot iedercen
wot de bedoeling is.

Tip 7: Zorg op informele monier dat er in de buurt
belongstellende toeschouwers komen. Dot strmu-
leert enorm.

Tip 8: Zorg dot potitici ook weten wot er oon de hond is.
Zij goon don vonzelf nodenken of vrogen noor wot
zij bij kunnen dragen.

II!!"



Yooroordelen wegnemen

water bij hem thuis langs de muren te lopen. Niemand
stak een hand uit. Het toenmalige GWR wilde niets
meer investeren en Bouw- en Woningtoezicht bood
ook weinit soelaas. In die tijd begon ook de drugsover-
last de kop op te steken. Om de inmiddels zwaar ver-
pauperde en deels al dichtgetimmerde straat toch weer
een beetje leefbaar te maken organiseerde lbrahim op
28 mei in 1994 een actie om de huizen met een verfje
een fleurige aanblik te geven. "Er was niemand toen die
ochtend", herinnert hij zich. "Alles lag klaar, verÍ, kwas-
ten. lk heb toen een paar vTouwen aan het werk gezet.
Dat was de truc om de mannen te motiyeren. Sommige
bewoners hebben uiteindelijk vrij genomen om ook's
nachts te kunnen doorverven."
lbrahim voelde opzoomeren toen als verplichting, hem
opgelegd door zijn religie. "Als je ergens bent, ben je
verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt", verklaart
hij. "De kinderen speelden tussen de spuiten, er liepen
ratten, er waren kakkerlakken. Opzoomeren heeft de
deur geopend naar meer welzijn. Opzoomeren betekent
ook andere culturen leren kennen en neemt zo voor-
oordelen weg."
ZelÍ actief opzoomeren doet lbrahim inmiddels niet
meer. Hil is verhuisd uit Spangen, is er alleen als oude-
renwerker werkzwaam.Wel ondersteunt hij vri jwillig
hetTurks Cultureel Centrum Rotterdam bii opzoomer-
activiteiten. "Oude opzoomerraars moeten ideeën
doorgeven, kennis delen", weet lbrahim.

t3

Bii wijze van toeval kwam lbrahim Emili in 1988 te wonen in een sloopwoning in
de Busken H uetstraat. Aanvankeliik ging het nog wel, maar in 1992 begon het



Tip l:

Tip 2:

Tip 3:

Tip 4:

Tip 5:

Tip 6:

Tip 7:

Tip 8:

Romen bewoners /ongs met een idee voor een
stroo{ees\ zorg er don voor dot ze niet met lege
honden de deur uitgoan.
Zoek noor tolenten bij bewoners en mook er
gebruik von.
Zorg dot politici en ombtenoren in contoct komen
met de sterren von de stroot,
Probeer dromen von bewoners om te zetlen in octi-
viteiten.
Zorg ervoor dot iedereen in de stroot op de hoogte
is von octiyiteiten en dot iedereen ook begrijpt
woorom ze gebeuren.
Zet je eigen opvotlingen even in de iikost en zoek
noor wot men met elkoor op kon brengen in de
stroqL
Geef bewoners niet de kons zich te verschuilen
ochter volse schoomte: "Jij bent een zwortje, dus je
krigt dot nooit voor elkaor". "Noor jongeren wordt
toch niet geluisterd".
Neem er geen genoe gen mee ols men zegt: "Jij kan
veel beter don wi zeggen,wat er hond is"- Loot
mensen zelf hun verhool doen bij de woningcorpo-
rotie, pofitiek of pofitie.

t4

Tips van Rieks Westrik bii Mamita Loureís
en de 2e Staringstraat:



Het is weer feest in de straat
Op een gegeven ogenblik was Mamita Lourens het zat. De Curagaose, gewend
aan een bruisend leven op de Antillen, kon er niet meer tegen. De 2e

Staringstraat was zo saai, daar moest echt iets gaan
gebeuren. Stoute schoenen aangetrokken en eerst maar
eens aan een buurman vragen hoe je een vertunnint
moest aanyragen voor een feest. Geen reactie en dus
klopte Mamita vervolgens aan bij het opbouwwerk in
Spangen. Die jongens waren even uit het veld geslagen,
maar niet yoor lang. Een aantal dagen later had l"lamita
haar eerste íeest in de straat. lntussen heeft Mamita
samen met ook actief geworden buurvrouwen het
derde straatfeest achter de rug. Moet het dan iedere
dag feest zijnl "Nee", schiet Mamita in de lach, "dan ga ik
dood." líaar het leven in de 2e Staringstraat, waar
negen verschillende nationaliteiten wonen, heeft wel een
vrolijke wending genomen. Mamita: "Eerst zag je alleen
maar zure gezichten, maar nu groeten de mensen elkaar
en is het'goeie morgen, Mamita'.Als je iets wilt doen,
dan lukt het ook. Niet thuis blijven zitten, want dan
gebeurt er niets."
Mamita heeft intussen twee Opzoomerteams gefor-
meerd, een groep volwassenen en een groep kinderen.
Vooral met kinderen heeft Mamita een speciale band.
Een hartewens is een pandie in de buurt waar ze kinde-
ren kookles kan geven, want koken is een andere hobby
van Mamita. "Er moet veel meer vooT de kinderen geor-
ganiseerd worden.'s Avonds na zessen is er niets meer
te doen voor ze."
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Tips yan Peter Spruiit bii Riet Hoste
en de Yolmariinstraat:

Tip I

Tip 2

Tip i

Tip 4

Tip 5

Tip 6

Tip 7

Streef een persoonlyke mondelinge benodering no
of zools Net zegt:"Briefes werken niet".
Zoek noor mensen, die zijn geboren en getogen in
de strooL Eigenaor bewoners, zools Riet" zien heel
scherp de konsen en de bedreigingen von de stoot.
Zoek noor de spin in het web in de stroot. Riet is et
zo één. Zij is niet bong en legt een cirkel von con-
tocten om zich heen.
Orgoniseer een rommelmorkt of borbecue om met
de opbrengst een pot te vullen, woordoot de stoot
niet oldoor de hond hoeft op te houden.
Laot mensen in hun woorde en loot ze doen woor
ze zelf mee komen, Riet zegt:'Mensen loten zich
toch niet dwingen".
Zorg dot de mensen zich met z'n ollen bewoner
von de stroot voelen. EÍ zijn geen eerste en tweede-
rongs bewoners. Ook de junkies horen erbij.
Mook de stroot lid von de BSW (Buurt- en
Speeltuinwetk). Zi hebben voor heel weinig geld
ontzettend leuke ofr.tocties om een geweldige octiyi-
teit in de stroot te orgoniseÍen.
Stimuleer zelfstondig hondelen bij bewonersgroe-
pen. Riet ziet de bewonersorgonisatie, het wiïpo§-
toroot, het wijkkantoor ollemoal ols mogelijke hulp-
bronnen,

t6
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Schuif maar aan
ln deVolmarijnstraar staar een picknicktafel. Bii een beetje aardig weer nemen
daar bewoners aan plaats om gezamenlijk een 'bakkie'te doen of een hapje re

t7

eten.Vaste gast aan tafel is Riet Hoste, geboren en geto-
gen in de Volmarijnstraat. ln I 99 I was zij éen van de ini-
tiatiefnemers van het plan de straat weer leefbaar te
maken. ln 1993 kregen Riet en haar mede-actievoerders
waardering voor hun werk in de vorm van de
Opzoomerprijs.
De Volmarijnstraat is er sindsdien alleen maar op voor-
uitgegaan. Het grote probleem is ook getackled.Vuile
heroinespuiten worden niet meer op straa! aangetrof-
fen. ln de Volmarijnstraat bevindt zich een pandje waar
drugyerslaafden onder begeleiding vanuit het
Boumanhuis zelfstandig wonen. En Riet bemoeit zich net
als voorheen nog steeds met de plantenbakken in de
buurt. "Planten ziin nu eenmaal mijn hobby", zegt ze vro-
lijk. "lk vind het leuk om ze te verzorten, ook bij ande-
Ten."
Zo heeft iedereen ziin specialiteit in de straat, die bin-
nenkort het honderdjarig bestaan viert. Een groepje
bewoners houdt zich al tijden bezig met de mogelijke
sloop- en nieuwbouwplannen. Die worden als een
bedreiging gezien van de sociale samenhang die in de
loop der jaren is ontstaan. "Ambtenaren zouden meer
moeten luisteren naar de bewoners", vindt Riet. En om
te onderstrepen dat de bewoners leven in een grore
saamhorigheid geven de jongeren aan tafel een compli-
ment met de opmerking:"En je moet ook zo'n gek heb-
ben met veel vrije tijd als Riet in de straat."
Wanneer even later de tijdelijke toehoorder van de
gesprekken opstaat van tafel wordt zijn plek biina auto-
matisch intenomen door een bewoner. Gewoon een
kwestie van schuif maar aan.
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Tips van Raziye Akilli biiWil Petiet en
het Piet Heynsplein:

Tip l:
Tip 2:

TiP 3:
Ttp 4:

Tip s:

Benoder de bewoners persoonlijk.
Loot bewoners (von verschillende culturen) met
elkoor kennismoken.
Benodruk het belong von de gezomenlijkheid.
Ondersteun de sleutelfguur, die de trekkersrol kon
vervullenlvervulL
Gezelligheid is erg belongrijk.
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Goed omgaan met mensen
Wil Petiet is een opzoomeraar van de eerste teneratie. Begonnen in 199 I .

Ergerde zich op een keer, toen ze terugkwam van een bezoek aan haar moeder
in Schoonhoven, aan de troep op straat. De afualbakken
van de restaurants kwamen in overleg met de horeca-
uitbaters op andere locaties te staan en Wil begon
samen met haar buren 'stoepje' te vegen. Binnen de
kortste keren was het Piet Heynsplein, de achterkant
van historisch Delfshaven, het schoonste stukje van de
buurt en nog steeds komen iedere laatste vrijdag van de
maand de bezems uit de kast. "De opzet van het vegen
is bijpraten met de buren", legt Wil uit. "Sinds we vegen
is de sociale controle toegenomen. ledereen kent elkaar
en is ook aanspreekbaar. Het vegen is facultatielJe
moet zo iets vooral niet verplicht stellen. Dat jaagt
mensen alleen maar weg. Het sponlane in opzoomeren
moet blijven. Het moet van de mensen blijven."
Een hoogtepunt voorWil was de modeshow die vorig
jaar bii wijze van opzoomeren plaatsvond in de straat.
Alle bewoners deden mee, Hollandse,Turkse, Kaap-
Verdische.Wil kan nog nagenieten van de bruidstoilet-
ten die toen gedemonstreerd zijn. Dit iaar gaat er zeker
ook weer iets leuks georganiseerd worden in het kader
van de Goeie Morgen campagne. "Het moet allemaal
niet te gepland worden, maar ik krijg ze denk ik wel
weer zover", zegtWil over haar buren. "Er moet er
altiid eén zijn die trekt. Dat is geen yerdienste. lk kan
gewoon goed omgaan met mensen."
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Tips van Rian van Merode bij Jacqueline
Ravestiin en de Essenburgsingelr

Tip l:

Tip 2:

Tip i:
Tip 4:

Mook gebruik von oonleidingen, zools de opening
vonWi MofinoTompe, om bewoners uit een stroot
in contoct te brcngen met bewoners von een onde-
re cuhuur.
Nederlondse opzoomeraors hebben een scola van
tips voor bewoners uit ondere culturen, mook doar
ruim gebruik van.
De opbouwwerker koppelt informotie oon tps op
strooL
Vergoderen is uit den boze, mook direa werkof-
spraken, niet lullen moor doen.

20
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Stug volhouden
Als de grote plantenbakken in de straat staan te verpieteren, kun je twee dingen
doen.Je schouders ophalen en denken het zal mijn tiid wel duren of de koe bij
beide horens vatten, oftewel inpil<l<en die tuintjes, of de gemeenae het nou goed-
keurt of niet. Die vond het natuurlijk O.K., want dan waren zij van de zorg al
Jacqueline Ravestein loopt voorop met opzoomeren aan de Essenburgsingel. Het
is ook een beetje haar singel, want ze woont er al bijna haar hele leven. "Als ik
niks zeg, dan gebeurt er ook niks", zegt ze. "Of er l<omt iemand op me af en die

vraagt of het weer eens teen
tijd wordt om weer wat te taan
doen, omdat ze verwachten dat
ik het wel regel. Echt vergade-
ren doen we niet.We regelen
meer in de wandelgangen. Daar
kan iedereen zijn wensen ken-
baar maken en spreken we een
dag af wanneer we plantjes
gaan poten. Daarna schaffen we
van alles aan en de dag zelf is er
koffie en thee."
Zo gaat het al een paar jaar aan
de singel. Het vele werk is af te
zien aan de grote plantenbak-
ken, de geveltuinen en de kleine
plantenbakken aan de huizen.
Alles staat of hangt er even
fleurig en gioen bij.

Jacqueline opzoomert ook bui-
ten haar wijk. Op de school van

haar kinderen heeft ze ideeèn geintroduceerd en ze adop-
' teerde een keer in de Lusthofstraat in Kralingen een kale

opzoomerkerstboom en hing hem vervolgens, alsof het de
gewoonste zaak van de wereld was, vol met ballen en pakjes. "Het is gewoon
een l<westie van stug volhouden", verklaart Jacqueline haar inzet. "Het jaar daar-
op werd die boom wel versierd."

zt



22

#
,''r{ i

§

Tips van Peter Spruiit bii Mpho Ntoane en het
Oude Wijkenpastoraat en de Volmarijnstraat:

Iip /i Postores in de wijken goan de stroot ook ter horte.
Mensen ols Mpho houden yon de stroot en hqor
bewoners.

Tip 2: Als hij of zij don ook nog gezellig is en groog achter
de borbecue stoot, ben je helemool een spekkoper.

Tip j: Mpho zegt:"Luister scherp noor bewoners" en "Let
op de flters von prcfessionele mensen", dus vroog
oon bewoners hoe ze oplossingen zien.

Tip 4: lnvesteer in ontwikkeling von mensen.
Tip 5: Leg contocten met instanties, door zitten ook men-

sen, die "hort voor de zook" hebben.
Tip ó: Schenk oondocht oon de kinderen in de stroot De

ouders komen don vonzelf.
Tip 7: Zoek noot mensen die een brug kunnen sloon noor

ollochtonen, die op ofstond blijven.
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lnvesteren in de liefde voor de straat
Vraag aan de drugsverslaafde: waarom kom je nou juist naar de Volmarijnstraatl
Antwoord: het is hier zo idyllisch. Met deze anekdote schetst l''1pho Ntoane de

diepere betekenis van opzoomeren.Voor hem is dat niet
het straatje vegen, een plantenbak ophangen, maar meer
het investeren in elkaar, in de liefde voor de straat, in de
veiligheid en rust van de straat.
lYpho, geboren in Zuid-Afrika, is medewerker geweest
van het Wijkpastoraat dat kantoor houdt in de
Volmarijnstraat. lnmiddels geniet hij van ziin VUT-rege-
ling. Mpho l<ent de Volmarijnstraat op zijn duimpje want
hij woont om de hoek van de straat aan de-

Heemraadsingel. De activiteiten in de Volmarijnstraat
vinden hun oorsprong in een simpele barbecue, toen
niet meteen bestempeld als opzoomeren. l'4aar van lie-
verlee raakte lt4pho steeds meer betrokken bij vervolg-
acties. Niet zo zeer als voortrekker maar meer als
duwer, gesprekspartner. "Je moet scherp luisteren naar
bewoners", zegt Mpho. "Bewoners voelen de wijk veel
scherper dan professionele mensen. Die kijken vaak met
teveel filters en hebben daardoor last van een bepaalde
blindheid." lvlpho zet het Wiikpastoraat in hetzelfde
vakje als het opbouwwerk, in de categorie voorbijgan-
gers. "Bewoners blijven en daarom is het belangrijk dat
opzoomeren in handen van bewoners komt.Alleen dan
onstaat eT iets blijvends." De resultaten ziin inmiddels
tastbaar. "Allochtonen deden alleen mee op afstand.
maar die zijn veel dichterbij gekomen,Juist vanuit de
benadering dat ook zij bewoners waren. Er is een ver-
trouwensband ontstaan, De meest conflictueuze zaken
zijn bespreekbaar. De mensen omhelzen elkaar bijna."
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Tips van Antào Santos bii Teresa Da Luz
en de Korenaardwarsstraat:

Hool de mensen die echt bepolend zijn in de stroot
bij elkoor en mook met hen een plon de compog-
ne.
Nodr'g de mensen op stroot uit om mee te proten
over de problemen, moor belongrijker is om ze oon
de proot te krijgen over de mogelijke op,ossingen.
Accepteer kinderen ols volwoordige gespreksport-
ners. Zij hebben heel liisse ideeën en komen voak
met bruikbore en /ogische oplossingen.
Wonneer je qls opbouwwerker vertouwen in kinde-
ren stelt, zullen ze je belonen met prochtige ideeën
en oplossingen.

Tip I

Tip 2

Tip 3

Tip 4

74
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Geluidsoverlast yan buren, tot 's avonds laat op straat spelende kinderen, er was
altijd wel een aanleiding voor knetterende heibel in de Korenaardwarsstraat in

het Nieuwe Westen. "Dan ga je een plan maken, maar
zekerheid dat het gaat lukken heb ie nooit", kijktTeresa
da Luz terug.Teresa was één van de initiatieÍnemers. De
Kaapverdische heeft, naar ze zelf zegt, een hekel aan
ruzie, maar beschikt bovendien over een troot hart
voor kinderen. De lerares in de Portugese taal heeft
behalve haar twee eigen kinderen ook de zorg op zich
genomen van een pleegkind uir Angola, dat door over-
buurvrouw José Wognum in het Nederlands wordt bij-
gespijkerd.Vraag aan Teresa wie de leidende-figuur is in
de straat en ze zal de naam van José noemen en vice
versa natuurlijl<. Dat typeert de Korenaardwarsstraat.
Allen voor één, één voor allen. ledereen helpt en inspi-
reert iedereen.
De verbetering begon met vergaderen. Eerst met alleen
de volwassenen, daarna ook met alleen kinderen. Die
kwamen zelf spontaan met een aantal voorstellen om
afspraken te maken wat voortaan wel en niet mocht in
de straat. Opzoomerachtige activiteiten volgden waar-
voor de Korenaardwarsstraat beloond werd.Van het
gewonnen geld is toen uiteindelijk die bekende klok in
de straat aangeschaft.Teresa maakt zich nog steeds een
beetje boos over de term'avondklokl die de media des-
tijds gebruikten toen de klok in gebruik werd genomen.
De centrale tijdsaanduiding staat gewoon symbool voor
de onderlinge leefregels die de bewoners zijn overeen-
gekomen. "We hebben geprobeerd de problemen bij de
wortel af te knippen. Dat is gelukt", stelt Teresa glim-
lachend vast.
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I Tips van Ed Molenaar bii Netty Smits

en de Grote Visseriistraat:

Tip I

Tip 2

Ttp 3

Tip 4

Leg mensen geen dwingende regels op, Loot ze _zelf
uiaoeken wot wel werkt en wot niet. Fouten moken
mog.Von je fouten leer je het meest.
Mensen hebben zwokke e, sterke konten en door
dingen somen met onderen te doen, kun je die kon-
ten mooi compenseren.
Kijk uit dot er één vooÍ de muziek uit goot lopen.
Dot veroorzookt ofhokers en geeft de muzikont het
gevoei olles olleen te moeten doen.
Het duurt long om krediet op te bouwen, moor het
is sne/ verspee/d.
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I'Íg!q 1É Ínqqd _ryd?1n.e
Netq/ Smits uit de G rote Visserijstraat moet een onuitPuttelijke energiebron
hebben, want ze zit zoals ze zelf zegt 'in wel den dingen'. Ze is onder meer lid

van de bewonersgroep, is actief als Eye-Eye-er, wat
inhoudt de buurt controleren op onderhoudsgebreken
en die melden, ze neemt deel aan de Landelijke
Samenwerking Achterstandsgebieden. Last but not least
noemt Netty opzoomeren. "Voor mii is oPzoomeren de
bliie gezichten van de kinderen. lk kan goed met kinde-
ren opschieten.Via de kinderen bereik je ook de ouder
Het is ook ontzettend leuk om mensen bii elkaar te
hebben, zoals yorit iaar de ouderen met de Blind Date."
Haar speciale band met de kinderen heeft Netty de bij-
naam opgeleverd van opzoomerjuf of opzoomermoeder.
Maar opzoomeren heeft meer kanten. "Het is contact
krijgen met iemand door bijvoorbeeld mee te gaan naaT

een ziekenhuis", legt Netty uit. "Opzoomeren is integra-
tie en integratie begint met iemand te helpen.
Opzoomeren is ook doen. lk heb wel eens ruzie met de
opbouwwerker. Die zegt dan: 'jij vergadert nooit'. Maar
dan zeg ik dat mond tot mond reclame veel beter
werkt.Wanneer je dingen aan elkaar doorvertelt, doe je
gelijk nieuwe ideeën op."
Drie jaar geleden organiseerde Netty haar eerste multi-
culturele feest. Dit jaar stond een groot bevrijdingsfeest
op 5 mei centraal. Drempelvrees heeft Netty niet om
deze grootse gebeurtenissen op poten te zetten. "lk ben
brutaal. lk stap gewoon bij de winkeliers binnen en
vraag of ze een bijdrage willen leveren. lk ben ook gauw
enthousiast ergens voor en dan gaat bijna alles automa-
tisch."
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Opzoomeren
Opzoomeren is een fijne tijd
je raakt je moeheid en frustraties kwijt.
Doe je het voor je wijk of voor ie straat,
ie maait wet die verdomde haat.
Ben je Hollander of allochtoon,
samen Opzoomeren is heel gewoon.
Ben je oud of ben je l<ind,
door Opzoomeren krijg je een vrind.
Dus mensen, nu niet langer zeuren,
Opzoomeren is: gezamenlijk door vele kleuren!

Netty Smits
Grote Visserijstraat
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