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Liese bezorgt verrassingen
Oma Liese deelde eerder deze 

maand in de Beverwaard tassen 

met verwennerijen uit. Bedoeld 

voor moeders en ouderen die het 

financieel zwaar hebben. Oma Liese 

heet eigenlijk Elise Daniels, maar 

kinderen in de wijk noemen haar 

Oma Liese.

De gemeente betaalde via een 

bewonersinitiatief mee aan deze 

actie. En via Stichting Geef is alles 

georganiseerd. Liese: ‘Ik liep alle 

winkels af om voor zo weinig mogelijk 

geld de beste spullen te vinden.’ 

Dat is gelukt. Met hulp van haar 

kleindochters en kinderen uit de 

buurt vulde ze de tassen en ging 

ze op pad. ‘Ik zei steeds: ‘Namens 

de gemeente heb ik een gevulde 

tas voor u’. De mensen vonden het 

fijn dat ze onverwacht iets leuks 

kregen. Nu eens geen brief van 

de gemeente, maar een tas met 

verrassingen.’

Oppepper
Liese wist precies wie deze spullen 

goed konden gebruiken. ‘Ik ben al 

jaren in de Beverwaard mensen aan 

het helpen. Ik weet wie het moeilijk 

hebben. Deze oppepper hadden ze 

echt nodig.’

Liese samen met Damia, de dochter 
van de buurman die haar vaak helpt

Met ouderen  
de Maas op
Een groep ouderen uit Lombardijen 

ging 27 augustus met elkaar varen. 

Ze genoten van een mooie dag. 

Allemaal geregeld door de buurt

moeders van Lombardijen die een 

bewonersinitiatief aanvroegen. Vorig 

jaar deden ze dat ook al. ‘Maar nu 

moesten we rekening houden met het 

coronavirus. Daardoor kon lang niet 

iedereen mee. Er waren ook ouderen 

die zelf het zekere voor het onzekere 

namen en liever thuisbleven’, zegt 

buurtmoeder Cary Lindenborg.

Verschil maken
Op de voormalige scheepswerf 

Piet Smit scheepten 24 mensen in 

voor de geheel verzorgde boottocht 

richting Dordrecht. Cary: ‘Natuurlijk 

moet je voorzichtig zijn met corona, 

maar laat het er als organisatie 

vooral niet bij zitten. Met een beetje 

creativiteit kun je ook in deze tijd 

nog veel op poten zetten. Dat is 

belangrijk voor eenzame ouderen. 

Maar ook voor kinderen voor wie 

nu veel dingen niet meer doorgaan. 

Met een knutselmiddag kun je al het 

verschil maken.’

‘Wat Harry al deed,  
wil ik uitbouwen’  
Nick Venema is de nieuwe wijkmanager van Lombardijen. Hij volgt 
Harry Kraaijeveld op die zich acht jaar inzette voor Lombardijen, en twintig 
jaar voor IJsselmonde. Nu gaat hij elders in de gemeente aan de slag.

Nick werkte tot voor kort als manager 

bij Werk en Inkomen, de afdeling 

die werkzoekenden in de bijstand 

helpt om weer volwaardig mee te 

doen in de maatschappij. Dat sociale 

aspect smaakte naar meer. ‘Ik breng 

mensen graag in beweging. Ik wil 

verbinden en nieuwe kansen zoeken. 

Eerst wil ik vooral Lombardijen en 

Kreekhuizen beter leren kennen. 

Door de buurten wandelen, hier en 

daar een kopje koffie doen.’

Voor Nick bij de gemeente kwam, zat 

hij in de financiële dienstverlening. 

‘Een uitstekende baan, maar op een 

gegeven moment dacht ik: ‘Is dit 

alles?’. Ik wilde liever echt iets voor 

mensen betekenen.’ Hij moet zich 

nog inwerken, maar een tipje van de 

sluier van zijn aanpak licht hij vast op. 

‘Lombardijen heeft heel verschillende 

buurten. Ik wil per buurt een aanpak 

met eigen accenten. Harry deed dat 

ook al, ik wil dat verder uitbouwen.’

Nick Venema (rechts) 
en Harry Kraaijeveld

Arnoud Verhey

Wijkbus rijdt weer
De wijkbus van IJsselmonde rijdt weer. Door het coronavirus was 
de lijn van de Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde tijdelijk uit de 
roulatie. Bovendien waren twee medewerkers besmet geraakt.

Nu rijden de zes bussen weer. 

Altijd onderweg naar ouderen 

vanaf 55 jaar en mensen met een 

beperking die niet met het gewone 

openbaar vervoer mee kunnen.

‘We zijn blij dat alles weer een beetje 

normaal is’, zegt wijkbusvoorzitter 

Karel Jungheim. Helemaal normaal 

is het nog niet. ‘Een mondkapje is 

verplicht. En we vragen voor het 

instappen ook of er geen gezond

heids klachten zijn.’

Iets te vieren
Jungheim merkt dat de mensen nog 

voorzichtig zijn met reizen. ‘Het wordt 

al drukker, maar we halen nog niet de 

aantallen mensen van 2019.’ En dat 

net nu de wijkbusorganisatie iets te 

vieren heeft. ‘We bestaan 35 jaar. In 

maart hadden we dat groots willen 

vieren, maar toen kwam corona. We 

hebben wel een kleine attentie voor 

onze passagiers.’

Vrijwilligers gezocht
Ook eens met de wijkbus mee? 

Bel (010) 479 54 04 of kijk op 

www.wbgij.nl. De wijkbus is trouwens 

altijd op zoek naar vrijwilligers voor 

het kantoor en naar chauffeurs.

Jan van der Meijde

Karel Jungheim: ‘Mensen 
zijn nog voorzichtig’

Gebiedscommissie  
vergadert digitaal
De gebieds commissie-
vergadering van 
20 oktober verloopt 
online. Wie dat wil, 
kan de vergadering 
vanaf 19.30 uur live 
volgen via www.
gebiedscommissies.
notubiz.nl. De 
agenda staat op 
www.rotterdam.nl/
ijsselmonde.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/ijsselmonde
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