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Een tasje vol liefde
Ondernemers op het gebied van horeca en vrije tijd een steuntje in 
de rug geven. Dat is de gedachte achter Tastochlief, een initiatief 
van Delfshavenaar Robin Achterkamp. Tastochlief is een tasje met 
lekkernijen en kortingsbonnen. Voor nu én voor straks: als de deuren 
weer opengaan. 

Robin Achterkamp, eigenaar 

van Berry’s lunchroom in het 

Lloydkwartier, ervaart zelf hoe zwaar 

ondernemers het nu hebben. ‘De 

lunchroom moest dicht en ik zat 

opeens thuis. Dat was mentaal pittig: 

je bent zonder doel en ziet tegelijk 

je geld verdampen. Na een maand 

kniezen besloot ik iets positiefs te 

doen.’ 

Kortingsbonnen
Het werd Tastochlief. Mede dankzij 

medewerkster en ontwerpster 

Larissa Bellissima kwam er een 

speciale tas. ‘En ik ben gaan 

rondbellen onder mijn leveranciers 

en collega-ondernemers’, vertelt 

Robin. ‘Voor lekkere spullen en 

bonnen. In de eerste 250 tasjes 

zitten 20 kortingsbonnen. Sommige 

ondernemers geven nu korting op 

afhaalproducten, andere bonnen zijn 

voor als alles weer open is. Zo krijgen 

ze straks meer aanloop.’ Robin 

verkoopt de tasjes aan bedrijven die 

hun medewerkers willen bedanken 

voor hun inzet in dit moeilijke jaar. 

Maar ook particulieren weten de weg 

inmiddels te vinden. 

En de naam? ‘Het idee van een tas 

zat al in mijn hoofd. En dacht: dat is 

toch lief. En als je dat dan een beetje 

op zijn Rotterdams zegt…’ 

Meer informatie
www.tastochlief.nl of  

Instagram.com/tastochlief. 

Robin Achterkamp geeft zijn collega-
ondernemers een steuntje in de rug

Arnoud Verhey

‘Iets betekenen voor mijn wijk’
In september zijn ze benoemd tot lid van het wijkcomité Oud Mathenesse en het Witte Dorp: 
Reginald Schenkers en Badr Zaaza. Wie zijn ze en wat zijn hun plannen? 

Het wijkcomité adviseert het stads-

bestuur over wat er speelt in beide 

wijken. Daarnaast heeft het budget 

voor bewonersinitiatieven. De vijf 

leden zijn per loting benoemd. 

Met zijn 26 jaar is Badr Zaaza uit 

Oud Mathenesse, student fiscaal 

recht aan de Erasmus Universiteit, 

het jongste lid. Toen de brief over 

de loting op de deurmat viel, was 

hij meteen enthousiast. ‘Ik dacht: 

oké, dit is een kans om iets te 

kunnen betekenen voor mijn wijk.’ 

Hij groeide op in Oud Mathenesse. 

‘Vroeger kende bijna iedereen elkaar. 

Maar er zijn de laatste jaren veel 

nieuwe mensen komen wonen en 

het contact is veel minder. Dat vind 

ik jammer: je buren kennen brengt 

saamhorigheid en gaat eenzaamheid 

tegen.’ Daarom wil hij bewoners op 

allerlei manieren- bijvoorbeeld via 

de buurt-app Nextdoor - oproepen 

om bewonersinitiatieven in te dienen. 

‘Voor activiteiten om mensen samen 

te brengen.’ 

Veilig en schoon
Reginald Schenkers woont sinds 

2002 in Oud Mathenesse en is in 

het dagelijks leven lasinspecteur. 

Hij wil zich in het wijkcomité vooral 

sterk maken voor het verbeteren van 

de verkeerssituatie. ‘Er wordt veel 

te hard gereden, bijvoorbeeld op 

de Franselaan. Ook rijden mensen 

in eenrichtingsstraten tegen het 

verkeer in. Een ander probleem 

is afval. Ik zou tegen mijn buurt-

genoten willen zeggen: u houdt toch 

ook van een opgeruimd en schoon 

huis? Doe dat dan ook met uw wijk. 

Ik hoop dat we hiermee in 2021 aan 

de slag kunnen.’

Badr Zaaza (links) en Reginald Schenkers: 
meer saamhorigheid en veiliger verkeer

Arnoud Verhey

DigiWijzer
E-mailen, beeldbellen, omgaan 
met sociale media. Zeker in deze 
tijd, waarin mensen elkaar minder 
vaak live kunnen ontmoeten, is 
er behoefte aan digitaal contact. 
DigiWijzer maakt bewoners van 
Oud Mathenesse en Spangen 
daarom wegwijs op computer of 
tablet. 

Uit een enquête onder 50+’ers in 

die wijken bleek dat veel van hen 

digitaal niet zo vaardig zijn. Daarom 

dienden actieve bewoners een 

bewonersinitiatief in: DigiWijzer. 

De lesplek is in het Huis van de 

Wijk Westervolkshuis in Spangen. 

Buurtcoach Karima Tarrahi van 

wmo radar: ‘Normaal zou er in kleine 

groepjes les zijn, begeleid door een 

vrijwilliger. Nu doen we doen we het 

één-op-één. En coronaproof. Zo 

gebruiken we een whiteboard om op 

afstand iets te kunnen uitleggen.’ 

Wie geen geld heeft voor een 

computer thuis, kan ook terecht. 

‘Wie bijvoorbeeld rekeningen moet 

betalen of wil reageren op een 

woning, kan hier een computer 

gebruiken’, zegt Karima. Vooraf 

aanmelden is wel nodig.

Buurtcoach Karima Tarrahi (links) 
en vrijwilligster Charlotte Schilperoort

Arnoud Verhey

Meer informatie
Meer weten? 
Bel 06 113 946 70
Huis van de Wijk 
Westervolkshuis
Spartastraat 1

Meer informatie
www.rotterdam.nl/delfshaven

 14 010

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl

@ wijkcomites@rotterdam.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter

http://www.tastochlief.nl
http://Instagram.com/tastochlief
http://www.rotterdam.nl/delfshaven
mailto:gebiedscommissies%40rotterdam.nl?subject=
mailto:wijkcomites%40rotterdam.nl?subject=
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