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Spreekuur 
HaagWonen  
en wijkagent 

1ste dinsdag 
van de maand 
19.00—20.00 u 
(niet in januari) 

O3 
Zaanstraat 25 

 

Spreken 
met de 
politie? 

 
de wijkagent is elke dins-
dag van 15.30—16.30 aan-
wezig in O3 Zaanstraat 25 

(niet op 2 januari 
2018) 

Havenlicht  
op zondag. 

 
Vanaf januari 2018 

elke 4de zondag  
van de maand,  

van 14:30 – 16:00  
in O3. 

 
Meer informatie  

over de activiteiten op 
www.havenlicht.nl 

http://www.havenlicht.nl


Colofon 

Wijkkrant Bewonersorganisatie  
Rivierenbuurt/Spuikwartier 

 

19e jaargang - nummer 118 
December 2017 

 
Verschijnt 6x per kalenderjaar en wordt huis 
aan huis bezorgd. 
 
Oplage 3.100 stuks. 
 
Redactie en medewerkers aan deze krant:  
Roy James Döhne  Marja de Man 
José Mendels  Hetty Gijzen 
Ilse Gales  Joke Wiersma 
 
Drukwerk:  Smiet Offset BV  
Lay-out:      Joke Wiersma  

 
Advertentietarieven 2017 

Prijs per keer op basis van heel jaar (6x) 

 
Gironummer BRS:NL62INGB0000500394 

 

Riviertje voor vraag en aanbod 
Gratis voor wijkbewoners: 35 woorden 

 
  

Bestuursleden bewonersorganisatie:  

 
Kopij inleveren nr. 119 
Voor 25 januari 2018 

Openingstijden secretariaat 

 

    Dinsdag       09.30—12.00 
    Donderdag       09.30 – 12.00 

Wijkkrant  
NIET BEZORGD? 

 

Voor nabezorging kunt u 
uw adres melden aan het 

secretariaat  
 

Tel: 070-820 01 87 
 

Of mail: 
 

info@brs-denhaag.nl 
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INFORMATIE & SERVICE 

Mw. A. Verwaal 
Dhr. A. Feijen 
Mw. I. Khoya 
Mw. I. Gales 
Dhr. R. Maarse 
Dhr. A. van Gool 

Voorzitter 
Penningmeester 
Secretaris 
Beheerder / bestuurslid 
Bestuurslid  
Asp. bestuurslid  

Daan Dak  
Lamgroen 18 
2511 XE Den Haag 

Kim Dak  
A. Vlackstraat 3 
2515 XT Den Haag 

 750 21 10 (Klantadvies) 

1/6 pag. 
1/3 pag. 
1/2 pag. 
1/1 pag. 

€ 
€ 
€ 
€ 

 50,— 
 95,— 
142,50 
265,— 

Klachten /schademeldingen  
In de openbare ruimte 
Verlichting, bestrating, speelgelegen-
heid, ongedierte, grafitti, etc. 
Gemeentelijk Contactcentrum 
www.denhaag.nl  

 14 070 

 
 

Politie geen spoed 
Algemeen: 0900 – 8844 
Politie-Brandweer-Ambulance 
Alarmnummer: 112 

 

Meld Misdaad Anoniem: 
 0800 7000 (gratis) 

  

Dierenambulance Den Haag 
 328 28 28 
Kadavers ophalen 

De Wijs  366 09 09 

 

Woonbedrijf HaagWonen 
Waldorpstraat 80 
 070 250 70 70 

 

Garage D. Schipper 
Pletterijkade 43 

 385 8386  
 

Tettero’s autobedrijf 
Lekstraat 49 

 385 3892 
 

Algemeen Maatschappelijk 
werk 
Bureau Centrum 
 424 8000 
 

O3 middelpunt Rivierenbuurt 
Zaanstraat 25 
 820 01 82 

 

Jan van Nassauschool 
Zaanstraat 25 

 820 01 83 

 

Zebra  
Zaanstraat 25 
 820 01 84 

 
 

Wijkbus  
 820 01 84 

 

Peuterspeelzaal de boskabouter 
Zaanstraat 25 
 06-43395254  
 

Havenlicht 
Scheldestaat 105  
 415 3027  

 
 

Doktersnachtdienst SMASH 
Voor spoedeisende hulp 
Werkdagen 17.00 – 08.00 uur 
Weekend (vrij. 17.00 - ma. 08.00 uur) 

 346 96 69 
 

Huisartsen 
Gezondheidscentrum De Doc 
Boomsluiterskade 229 
Artsenpraktijk van: Vrolijk, Legemaat, 
Stevens, Anema en De Jong 

 382 4777 
 
 

Plicare 
Wijkverpleegkundigen 

 

Apotheek de Volharding 
Boomsluiterskade 229 
 315 3636.  
 

Fysiotherapie BBP 
Blessurebehandeling en -preventie 

Boomsluiterskade 229 
 383 9884 
 

De Jordaan mondzorg 
Ammunitiehaven 317 
 3602023 
s.v.p. bellen tussen 9.00 en 16.00 u  
 

Advies– en meldpunt 
Kindermishandeling 
Neherkade 3054 
 346 9717 
www.amk-nederland.nl 
0900-123 1230 (lokaal tarief) 
 

Haagse wijk– en Woonzorg 
Thuiszorg—www.hwwzorg.nl 

 3795000 

 

Woonzorgcentrum  
Rivierenbuurt 
Christoffel Plantijnstraat 3 

 344 6100 
 

Verpleeghuis De Stromenhof 
Scheldestraat 76 A 

 379 36 05 
Email: c.vandersluis@hwwzorg.nl 
 
 
 
 
 
 
Aanvullingen en verbeteringen 
van deze lijst zijn welkom! 

Marije Berkel 
di.-do.-vr.  

 06-284 49190 

Fieke vd Elsen-
ma.-di.-wo.  

 06-463 611 45 
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Nieuwjaarsbijeenkomst BRS 

advertentie 

Alle wijkbewoners zijn  
van harte welkom  

op onze nieuwjaarsbijeenkomst  
 

Op 11 januari 2018 
 

17.00 tot 19.00 uur 
 

In O3—Zaanstraat 25  
 

om elkaar  
al het goede  

voor 2018  
toe te wensen !!  



Onderhoud ~ repAratie  ~  
apk- keuring  

Alle merken auto`s 
 

Mobil Service 
GARAGE SCHIPPER & PA 

D. Schipper 
Pletterijkade 43 
2515 SH ‘s-Gravenhage 

Telefoon 070-3858386 
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Bij uitgebreidere behandelingen krijgt u altijd een begroting. 

Facturen worden in principe rechtstreeks bij uw verzekeraar ingediend. 
  

Ingeschreven in de kwaliteitsregisters voor tandarts en mondhygiënist (KRT & KRM) 

   
    Ammunitiehaven 317 
    2511 XL Den Haag 
    tel.  070-3602023 
    www.dejordaan.com 

 

De Jordaan 

Uw tanden en kiezen kunnen 

een leven lang mee! 
  

De tandarts en mondhygiënist zorgen gezamenlijk voor 
onder meer: 

• Goede mondgezondheid door preventie en 
voorlichting 

• Periodieke controles, vullingen, kronen e.d. 
• Prothesen 
• Poetslessen en periodieke controle op de Jan 

van Nassauschool 
  

Kinderen zijn welkom, vergoeding vindt plaats vanuit de 
basisverzekering. 
  

http://www.dejordaan.com
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Kerstfeest op 25 december 
van 14:00 – 16:00 

In het  
WoonZorgCentrum,  

Christoffel Plantijnstraat 3. 
Iedereen is welkom! 
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ILSE GALES 

S LANDS WIJS S LANDS EER 
 
Opgetogen vervolg ik mijn pad naar iemand die ik al heel lang en 
heel graag wil interviewen. Zij is rond 1963 naar de Waalstraat in 
de Rivierenbuurt gekomen vanuit Limburg. Hier was haar allereer-
ste kennismaking met Nederland in 1951. Zij is geboren te Batavia, 
het latere Jakarta, Indonesië. Ik heb het over ... Ilse Gales, een char-
mante en opgetogen persoonlijkheid. Ilse houdt van mode, kunst, 
trends, maar ook van antiek, reizen en Indische lekkernijen. 
 
Als ik, eenmaal genesteld in de gezellige, warme woonkamer, haar 
vraag hoe lang zij al in de Rivierenbuurt vertoeft, wuift zij vrolijk 
met haar rechterhand. "Dat moet toch wel rond de 55 jaar zijn! Ik 
ben al oud hoor." roept zij met een gulle lach. Ik vertrouw haar toe 
dat mijn eigen stekkie ook al rond de 35 jaar is. We babbelen verder 
en vinden dat tijden veranderd zijn. 
 

Het Rivierenbuurt krantje bestond toen al, zij het in de vorm van een kranten boekje. Via via is Ilse 
bij de Bewonersorganisatie terecht gekomen en zij herinnert zich iemand van de Ammunitiehaven. 
Altijd gezelligheid met allerlei besprekingen en werkzaamheden. In de Scheepsmakerstraat, want 
het was de Tafeltjesavond. "Mijn tijd als uitzendkracht in de administratieve sector op kantoren 
heeft zeker goed geholpen." memoreert Ilse. Rond 2001 kwam zij bij Leefbaarheid in de Uilebo-
men 66. Zij werd gevraagd om beheerster te worden van de Bewonersorganisatie. Een hoogtepunt 
was wel bestuurslid worden o.l.v. Jan Alfrink. Dat ging vooraf aan een reis van drie maanden naar 
Australië waar Ilse nog familie heeft. Bij terugkomst werd aldus een nieuw bestuurslid verwel-
komd. 
 
Van de Tafeltjesavond noemt Ilse de opdracht om de nieuwe skyline uit te tekenen en van eigen 
commentaar te voorzien. Mooi of niet mooi? Néé! De afbraak van de memorabele Zwarte Madon-
na vond Ilse minder. Zij toonde haar afkeur samen met Auke De Vries, de begenadigde kunstenaar 
en graficus. Ja, die ken ik wel.Hem heb ik ook geïnterviewd voor het Rivierenbuurtkrantje over het 
legendarische Julianahofje. Die nieuwe skyline veranderde de hele buurt en sloot daarmee een heel 
tijdperk af. En wij zien saâm mijn Skyline stukje uit nummer 114 voor ogen. Dat was ook zo, 
knikt Ilse, toen de Staatsdrukkerij het pad moest ruimen voor 't Haegsch Hof wooncomplex dat 
verrees rond 2007. Ilse tuurt heel even in de richting waar dit complex staat alsof ze de herinnering 
terug kan halen. 
 
Inkopen voor de ontelbare vergaderingen, de Wijkfeest- en Vrijwilligers-organisaties, de Nieuw-
jaarsreceptie, de renovatie van het pand aan de Uilebomen, waar 
haar dochter nog op school heeft gezeten. In vogelvlucht laat Ilse 
wat van haar activiteiten passeren. En schatert over het op hol slaan 
van het paard van Sinterklaas lang geleê. Met warmte denkt zij ook 
aan al het koken. Haar Indische achtergrond heeft gezorgd voor de 
loempia's, bami en nasi goreng met saté en sambal goreng boontjes 
voor het Eetcafe. Ook de Yogaclub en de Buurtvaders (soort buurt-
preventie in de wijk) smullen mee. Ik kijk Ilse aan, en zie een ge-
waardeerde en gerespecteerde dame uit de Rivierenbuurt en onder-
vind dat als wij samen naar de Brede Buurtschool Plus 03 wandelen. 
Iédereen kent haar! Dank je Ilse! Ik ga afsluiten met voor allen een 
heel gelukkig Kerstfeest een een fantastisch 2018! 
 

Roy James Döhne 



 

Kerstsfeer 
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Ooit heel lang gelee toen de aarde nog niet bestond, vond er een enorme explosie plaats in de on-
metelijke ruimte waar geen ene levende ziel bestond. Deze zorgde voor een bolle cirkel met een 
stip in het midden. Een lichtende gloed straalde alle kanten uit in deze levenloze oneindigheid. 
 
Dan ... begint een schouwspel dat boven elke fantastie, begrip of verstand uitstijgt. De bolle cirkel 
begint te trillen en maakt een deinende beweging rondom de stip. Het is de dans van leven en licht. 
Ook de stip waagt zich tot de dans. Dan breekt deze in twee delen.  In tegengestelde richting draai-
en deze sneller en sneller. Zij maken zich los uit de cirkel en een gigantische ellips verschijnt in de 
ruimte. Het is nu een lichtgevende monsterspiraal geworden. De bolle cirkel en de twee stippen 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen binnenin de spiraal de reis van het leven en 
het licht. 
 
Ik kijk omhoog het gitzwarte hemelruim in. Langzaam ontvouwen zich allerlei lichtpuntjes aan de 
hemel. Sommige schitteren, andere lijken piepkleine lampjes. Ik weet van deze laatsten dat het 
planeten zijn, zoals Venus, Mars en Jupiter. Maar al die schitterende lichtjes zijn zonnestelsels. 
Elk met een eigen zon waar vele planeten om heen cirkelen. Miljoenen en miljoenen moeten het er 
zijn. Ook miljoenen en miljoenen lichtjaren ver verwijderd van de aarde. Verbazingwekkend! Op 
het moment dat je ogen gewend zijn aan de duisternis in het hemelruim zie je steeds meer. Ik zie 
de draaiende Melkweg, en gefascineerd kijk ik in de spiraal. Álles beweegt en draait mee. Even 
lijk ik meegenomen te worden. Als plóts een grote nieuwe ster aan de hemel verschijnt, schrik ik 
op. "Wow, dat is een teken, een symbool." denk ik.  
 
"Als teken van Zijn geboorte zou een grote nieuwe ster aan de hemel verschijnen. Het is bekend 
dat de Wijzen uit het Oosten de sterren bestudeerden. Want op het moment dat dé ster verschijnen 
zal, zullen deze wijze mannen zich op reis begeven naar de Heilige Hekken bij de Gouden Woes-
tijn. Daar zullen zij getuige zijn van de geboorte van een nieuwe koning. Zij willen Hem begroeten 
en geschenken brengen. Deze mannen zijn bekend geworden als de drie Koningen of Wijzen uit het 
Oosten." 
 
Ik overpeins deze wereldberoemde overlevering en voel een aanwezigheid. Ik ben bekend met dit 
gevoel. Ik heb haar daarom Sphere genoemd. Zij brengt mij altijd in de juiste stemming. Ik volg de 
grote nieuwe ster boven me. Ik noem hem Star! Vanuit het oude Centrum loop ik verder de Ri-
vierenbuurt in met Sphere dicht bij mij. Ik weet dat, als ik deze geheel doorloop, ik bij de Hekken 
zal komen. Ik weet niet wat me daar te wachten staat en vind het spannend genoeg om op weg te 
gaan. Onderweg krijg ik iets van een goede vriendin die in de Geleenstraat werkt. Het is een rode 
robijn. Die zal mij brengen waar ik wil. Rood is de kleur van liefde, maar ook van vuur en woede. 
Ik ben dankbaar en omarm haar als ik verder trek. Het wasvrouwtje verderop wenkt en schenkt mij 
een witte parel. Deze zal mij schonen en zuiveren. Ik snap er niet zo veel van. Dan trek ik de Plet-
terij in. Ik verdwijn gaandeweg in de spiraal. Gesterkt door Sphere en de twee zojuist verkregen 
edelstenen onderga ik chaos en wanorde. Miljoenen stormen van cirkelende stippen mangelen 
mijn lichaam en geest. Gedrogeerd raak ik de kluts kwijt en schreeuw om Spirit. Zij is de door-
zichtige zuster van Sphere. Met een speer trekt zij mij uit de malle molen en het volgende moment 
zweven wij in de lichtgevende spiraal. Ik kom op adem. En Spirit overhandigt mij een blauwe saf-
fier, als zij mij terugbrengt en verder zweeft. 
 
Automatisch doet Sphere mij omhoog kijken en ik zie nog steeds de Star. Deze lijkt sterker te 
schitteren. Geschoond en gemangeld volg ik Star verder. Ik krijg een idee waarom deze mannelijk 
moet zijn. Een gids en geleider die miljoenen jaren verwijderd is. Een gerechtigheid die door alle 
stormen, sferen, sterren, stippen en cirkels trekt. Constant aanwezig in alle stilte. Ik hoor "Ishhh - 
Ishhh" en krijg de rilling bij de gedachte aan de vernietigende IsIs. Sphere trekt me verder. Ze 
dwingt me weer het luchtruim in te schouwen. En ik zie alle kleuren van indigo. Het donkerblauw  
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kerstsfeer 

dat zo beroemd is geworden in de denim spijkerbroeken. Maar ook door de donkere verfsoorten 
met het violet er in verwerkt. Van de blauwige edelstenen is de Lapis Lazuli populair, een azuur-
blauwe edelsteen met gouden stippen. Deze is trend geworden in een nekcollier, omdat het nek-
krampen, struma en andere nekziekten bestrijdt. Cleopatra werd er beroemd mee. Ik voel mijn 
blauwe saffier. Die is er nog en koester deze.  
 
Als ik me weer concentreer in de duisternis boven mijn hoofd zie ik Mars. De zogenaamde rode 
planeet en ik zie duidelijk de kleur van rode vlammen. Een plotse groene flits doet Mars geheel 
verdwijnen. O ja, herinner ik me! Rood en groen gaan in elkaar op in hun kleur tot geheel onzicht-
baar. Rode plekjes verdwijnen, als je een groene pasta er over smeert. In de operatiezalen gebrui-
ken ze groene schorten zodat je het bloed niet direct kan zien. Spirit is weer verschenen. Zij ver-
warmt mijn geest en ik word helder. Ineens snap ik het! Het hele hemelruim is nu indigo met licht-
stippen, met sommige schitterende. De Star schittert nu hevig en betovert mij. Kleuren bestaan 
slechts in ons eigen denken, veroorzaakt door de optische valling van licht, zonlicht weerkaatst in 
de waterdruppels. In wezen een illusie dus. En het werkelijke licht met het duistere donker hebben 
de mensen vertaald in goed en kwaad, wit en zwart en zelfs hemel en hel met alle gevolg ... 
 
We staan ineens voor de hekken. Ik heb het geheel niet gemerkt. De Rivierenbuurt is gaandeweg 
in rode, witte en blauwe kleuren veranderd. Hé, de kleuren van de Nederlandse vlag, denk ik nog. 
Als rood zich oplost blijven de kleuren indigo en wit over... donker en licht inderdaad. Heilige 
Hekken? Ik zie verder niets. Hekken met daarachter een gouden gloed! De woestijn? Oooh! Ik zie 
een licht zo helder als de zon. Verblind zie ik nog net 3 vage figuren. De drie Wijzen uit het Oos-
ten? Ik kijk omhoog en zie Star niet meer. Ik tuur... en tuur. Paniek. Spirit fluistert dat ik de vierde 
Koning of Wijze heb gevonden en voert me mee geluidloos in de spiraal van de bolle cirkel en de 
twee stippen. Langzaam wordt het hele gebied bij de hekken in de Riviernbuurt kleiner en kleiner. 
De rood-wit-blauwe gloed wordt wit-blauw, licht en donker, en langzaam een gebied van de grij-
zen! Ik heb mijn blauwe saffier en de witte parel nog in mijn handen, de rode robijn ben ik verlo-
ren en ben nu op weg naar Star. De vierde wijze Koning. 
 
Een Zalig Kerstfeest allemaal! 
 
 
Roy James Döhne 
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EVA 

ONDERNEMENDE VROUWEN VAN EVA  

Deze keer had ik een gesprek met een aantal vrouwen in het wijkcentrum O3. Zij vormen 

een sociale coöperatie genaamd Eva. Als zodanig bestaan ze pas sinds begin oktober, maar ze 

waren al wel langer actief met creatieve workshops en kinderactiviteiten bij o.a. de Chinese 

Brug. Ze zijn enthousiast, leergierig en zitten bordenvol ideeën.   

 

Ik schuif aan bij een bijeenkomst van de vrouwen. Zij vertellen enthousiast over hun ervaringen en 

achtergronden, bezigheden en plannen. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze allen vrouwen 

zijn met een afstand van de arbeidsmarkt. Een aantal hebben wel degelijk ervaring maar geen di-

ploma’s en anderen willen werkzaamheden gaan doen die voor hen nieuw zijn. Wat hen bindt is de 

ondernemingsgeest. Ze willen iets gaan opzetten. Op dit moment kan dat in het project met behoud 

van uitkering. De coördinator van de groep is Esther Langen, zij zorgt voor de toerusting, zoals 

trainingen, doorverwijzing naar onderwijs en ondersteuning bij het schrijven van een onderne-

mingsplan. Dit hele project wordt ondersteund door de gemeente (pilot) en Cordaid die al onge-

veer 20 soortgelijke coöperaties heeft helpen opzetten.  

De kracht van de groep is de onderlinge samenwerking van vrouwen met een zelfde soort onderne-

ming. Ze ondersteunen en leren van elkaar en wisselen ideeën uit voor activiteiten. Naast de sa-

menwerking met gemeente en Cordaid zijn er ook externe contacten met Stichting Yasmin en 

buurthuis de Mussen.  

 

Het is een gevarieerde groep. Ze komen van oorsprong van de Dominicaanse Republiek, uit Congo 

en Sierra Leone, zijn van Nederlandse en Surinaamse afkomst. Een drietal vrouwen heeft ervaring 

met het kappersvak en als visagiste. Omdat het hen nog ontbreekt aan de juiste diploma’s, gaan ze 

binnenkort een opleiding doen om zo bijvoorbeeld een stoel bij een kapper te kunnen huren. Zij 

vertellen er enthousiast over. Twee andere vrouwen maken kindertheater. Ze beschikken over een 

rijke fantasie waar ze hun energie in kwijt kunnen en ze gaan aanhaken bij bestaande kinderactivi-

teiten in een buurthuis. Eén van de vrouwen heeft al een masterclass theater gevolgd en zij gaan nu 

kijken of zij theaterworkshops 

bij buitenschoolse activiteiten 

en kinderpartijtjes kunnen or-

ganiseren.  

Een andere vrouw, die al bijna 

20 jaar in de wijk woont, is 

kunstenaar en werkt in een 

groepsatelier. Zij ontwikkelt 

beeldende kunst producten die 

ze graag op de markt wil gaan 

brengen. Zij vindt het een uit-

daging om kunsteducatie uit te 

dragen aan jongeren en ook 

heeft ze plannen om een boek-

je te maken over haar werk.  

Lees verder op pagina 11 
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Kerstmis  
 
De dagen worden korter, 
Sinterklaas is weer naar 
Spanje… dat zou ik ook wel 
willen, maar helaas, voor mij 
breekt nu de drukke tijd aan.  
 
Zorgen dat er overal kerstbo-
men zijn, zorgen dat er ca-

deautjes komen voor sommige mensen en zor-
gen dat iedereen een dak boven zijn of haar 
hoofd heeft. Zorgen dat er voldoende te eten is 
voor iedereen en ook dat er oliebollen worden 
gebakken en appelbeignets.  
Zorgen dat het sneeuwt, maar dat wordt eigen-
lijk te moeilijk voor me, ik probeer het wel elk 
jaar weer, met zeer matig succes. En dan nog de 
lichtjes en de kaarsjes en de ballen en al dat 
nieuwe wat tegenwoordig in de boom hangt of 
juist al dat oude waar we aan gehecht zijn. De 
kerkdeuren moeten op tijd open voor de nacht-
mis en er moet ook weer eten zijn.  
Elk jaar zo druk, maar: ik doe het met liefde, 
met heel veel zorg en liefde bereid ik me elk 
jaar voor op jullie kerstdagen. Van de kerstpak-
ketten op het werk tot de kerstkrans op de deur.  

 
 
 
 

Ik moet me soms in tienen delen en natuurlijk 
krijg ik er hulp bij. Soms staat de boom al klaar 
voor ik er ben. Dat is fijn, dan kan ik vlug ver-
der, want het gaat niet alleen om Nederland, 
maar ook om België en Engeland. Maar ook om  
Frankrijk en Spanje, Luxemburg en Zwitserland 
en zelfs om landen aan de andere kant van de 
wereld: Amerika, Canada…..En dat op mijn 
leeftijd…..dus plaats zelf een boompje, of bak 
die oliebollen, graag! 
 
Nodig de buren uit of vrienden, help waar je 
helpen kunt, want nu ontbreekt alleen vaak de 
sneeuw, maar het wordt op alle fronten lastiger. 
Al jaren geen sneeuwpop omdat ik weer te laat 
uit Oostenrijk terug was. Het spijt me! 
 
Maar lieve mensen er zal KERSTMIS zijn, 
vaak met een lach en gezelligheid, soms met 
een traan en eenzaamheid. Maar ik zeg u : U 
bent niet alleen. We zijn hier met zijn allen. We 
kunnen bij elkaar schuilen, aanbellen, aanschui-
ven, troost zoeken, hulp vragen. Tegen elkaar 
praten of lachen en elkaar blij maken. Dat mag 
met kerst, maar ook zomaar op een dinsdag of 
zo. Bel eens bij de buren aan of bel een kennis 
van vroeger. Het kan echt. 
 
Ik moet weer verder nu.  
Het blijft een drukke tijd voor mij  
DE KERSTMAN     

Omdat de Kerst nadert was ook dat onderwerp van gesprek. Een Hindoe-

staanse vrouw  zegt: ‘Wij vieren hier gewoon Kerst hoor. Gezellig met el-

kaar en geven elkaar cadeautjes’. De vrouw uit Sierra Leone vertelt dat haar familie in Afrika 

woont en zegt: ‘mijn buren zijn mijn familie, we eten met Kerst met buren en vrienden’. Een ande-

re vrouw vertelt dat familie in Afrika en Frankrijk woont en gaat met de kinderen naar Frankrijk 

om Kerst te vieren. Een ander viert het met haar beste vriendinnen en maken allemaal een gerecht 

klaar en weer een andere vrouw viert het met familie door een hapje buiten de deur te gaan eten en 

vooral ook de dag door te brengen met spelletjes te doen.  

 

Ben je vrouw en wil je meer weten over het project of denk je ‘coöperatie Eva is ook wel iets voor 

mij’? Neem dan contact op met Esther Langen: estherlangen@hotmail.com; tel: 06-13276904. 

 

Hetty Gijzen 
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Kinderraad  

De kinderraad verrast ouderen in O3 en in de wijk met Chocoladeletters !! 


