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‘We zien vaak slechts het topje van de ijsberg’
Op veel plekken in Rotterdam 
kunt u goedkoop uw nagels 
laten doen. Maar dit soort lage 
prijzen zijn vaak óók een signaal 
dat er veel meer aan de hand 
is. Arbeidsuitbuiting is een 
steeds groter probleem waar de 
gemeente dagelijks aan werkt.  

Bij arbeidsuitbuiting werkt iemand 

onder dwang in onmenselijke 

omstandigheden voor lage loonkos-

ten. Soms moeten ze al hun inkom-

sten afstaan. Meestal zijn het banen 

waar geen of weinig opleiding voor 

nodig is. Denk aan transportbedrij-

ven, distributiecentra, land- en 

tuinbouw, de bouw en schoonheids- 

en massagesalons. Projectleider 

Elsmarieke Mensink: ‘Het is vies, 

gevaarlijk of zwaar werk. De Arbeids-

inspectie ziet dat bemiddelaars hen 

vaak een ‘totaalpakket’ aanbieden 

waarbij zij alles rondom de reis naar 

Nederland, werk, woning en verzeke-

ringen regelen. Op deze manier zijn 

de slachtoffers sterk afhankelijk van 

hun werkgever.’

400 euro voor een bed
Mensink: ‘Alerte boa’s viel het op dat 

er regelmatig mensen buiten op een 

stoepje zaten voor een pand. Er was 

veel zwerfafval, omdat de pandeige-

naar niet meer betaalde voor 

bedrijfsafvalcontainers. Het woonge-

bouw was zogenaamd een ‘logies’ 

met vijftig kamers. Wat bleek: 

arbeidsmigranten woonden hier 

soms wel 2 jaar. Ze sliepen met 3 

kamergenoten in een kamertje en 

betaalden elke maand 400 euro per 

bed. Ze stonden niet ingeschreven 

bij de gemeente en kenden hun BSN 

niet, waardoor ze niet zomaar ergens 

anders konden werken. Stoppen met 

werk betekende ook meteen geen 

slaapplaats meer.’

Slechte arbeidsomstandigheden
Uit onderzoek van de Arbeidsinspec-

tie blijkt dat het vaak EU-arbeidsmi-

granten zijn. Slachtoffers kunnen hun 

loonstrook niet lezen, omdat ze niet 

goed Nederlands spreken. Ook 

kennen ze hun rechten niet. Een deel 

van de arbeidsmigranten komt in een 

andere situatie terecht dan ze 

verwachten. Velen van hen werken 

onder slechte arbeidsomstandighe-

den en krijgen een tijdelijk contract. 

Ze slapen met andere arbeidsmi-

granten op een verwaarloosde 

kamer. Ze maken 6 tot 7 dagen per 

week lange werkdagen en zijn niet 

beschermd tegen veiligheids- en 

gezondheidsrisico’s. 

‘Rotterdam wil arbeidsuitbuiting 

zichtbaar maken’, zegt Mensink. ‘De 

gemeente werkt samen met over-

heidspartijen als de Nederlandse 

Arbeidsinspectie, politie en de 

Belastingdienst aan oplossingen. We 

willen de leefomstandigheden van de 

slachtoffers verbeteren. De gemeente 

verzamelt en bundelt alle informatie, 

meldingen en signalen en geeft het 

door aan de Arbeidsinspectie.’

Meld het
Tekenen van 
arbeidsuitbuiting 
als slapen op de 
werkplek, veel 
matrassen in een 
kamer, loonstroken 
waar veel ‘boetes’ op 
staan zijn slechts het 
topje van de ijsberg. 
Het melden van dit 
soort zaken is daarom 
belangrijk. U kunt een 
melding maken van 
(een vermoeden van) 
arbeidsuitbuiting bij 
het Meld-, Advies- 
en Registratiepunt 
jeugdprostitutie en 
mensenhandel van 
Stichting Humanitas 
Rotterdam. Zij zijn 
dagelijks van 8.30-
22.00 uur bereikbaar 
op 010-236 52 56.

De gemeente werkt samen met verschillende
instanties om arbeidsuitbuiting op te sporen en aan te pakken

Roel Dijkstra

Een aangetroffen slaapkamer waar 
arbeidsmigranten verbleven

Roel Dijkstra

Hij komt, hij komt
Ook dit jaar maakt de Sint weer zijn 

intocht in Rotterdam. Op zaterdag 12 

november komt hij voor de 71e keer 

aan met zijn pieten. Traditiegetrouw 

meert de Sint aan bij de kade van het 

Willemsplein. Vanaf 11.00 uur kunt u 

daar terecht. De show begint om 

12.30 uur. 

De Pakjesboot meert om 13.00 uur 

aan. Daarna begint de goedheilig-

man aan zijn route door het centrum. 

Het eindpunt is op het Grote Kerk-

plein om 15.00 uur. Hier is muziek en 

kinderen kunnen hun pietendiploma 

halen. Er zijn foodtrucks, activiteiten 

en speeltoestellen.

Rene Castelijn

Hij komt, hij komt

Foto gezien? Oordeel niet!
De Rotterdamse Julia Garbowska zette een vakantiefoto van zichzelf in 
bikini online. Dit herinnerde haar aan een fijne tijd. Tot iemand er een 
heel ander verhaal bij verzon, en ze werd overladen met beledigende 
en kwetsende opmerkingen. 

Julia voelde zich vreselijk toen leerlin-

gen op school allerlei leugens over 

haar verspreidden. Dat zij naaktfoto’s 

zou maken en met jongens naar bed 

zou gaan. ‘En de verhalen werden 

steeds erger. Ik probeerde er tegenin 

te gaan, maar dat hielp niks. Ik werd 

op een gegeven moment aangeval-

len door 10 jongens buiten school.’ 

Na een zelfmoordpoging belandt 

Julia in het ziekenhuis. ‘Mijn ouders 

waren erg geschrokken. Samen met 

mijn moeder heb ik toen gesprekken 

met een psycholoog gehad. Die 

hebben mij erg geholpen. Ik sta nu 

boven die verhalen, het raakt me niet 

meer.’ Wat Julia wil meegeven aan 

anderen: ‘Praat erover. Vraag hulp 

voordat het te laat is.’  

Hulp
Bent u slachtoffer of getuige? Weet 

dat er hulp en advies is. Via www.

oordeelniet.nl  komt u terecht bij 

hulpverleners van het Centrum 

Seksueel Geweld (CSG Rotterdam). 

U kunt gratis en anoniem chatten en 

bellen.

Meer informatie
De gemeente is 
gestart met een 
campagne tegen 
online shaming en 
victim blaming. Kijk 
op www.rotterdam.nl/
oordeelniet.

http://www.rotterdam.nl/oordeelniet
http://www.rotterdam.nl/oordeelniet
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Scan de QR-code 
voor deze en meer 

afleveringen van 
Straatpraat

Voelt u zich veilig in het donker?
Wintertijd: de dagen worden korter en het wordt eerder donker. Durven Rotterdammers in het donker de 
straat op? Of zijn er plekken die ze liever vermijden? En hebben ze veiligheidstips in en om hun woning? We 
vroegen het aan voorbijgangers op Zuidplein. 

Henry
‘Ik voel me op Zuidplein altijd 

veilig. Ik heb bij de oliebollen-

kraam nog nooit iets vervelends 

meegemaakt. Mijn vader werkte 

hier 55 jaar met veel plezier. Hij 

voelde zich ook nooit onveilig in 

de kraam. Met een zelfverze-

kerde houding word je denk ik 

ook minder snel lastiggevallen. 

Thuis laat ik een lampje branden, 

zodat het lijkt alsof er iemand is. 

Thuis heb ik trouwens de 

allerbeste beveiliging die er is: 

een hond, een dobermann!’ 

Francine
‘Ik voel me overdag overal in 

Rotterdam wel veilig, maar ’s 

avonds in het donker niet. Het ligt 

er wel een beetje aan wáár ik 

ben in de stad. Drukke en 

donkere plekken sla ik bijvoor-

beeld over. Daar ben ik weleens 

bang. Ik laat thuis geen lampje 

branden. Er hangen beneden in 

het portiek beveiligingscamera’s, 

dat geeft mij een veilig gevoel. 

En ik doe de voor-en achterdeur 

extra goed op slot.’

Agnes
‘Ik vermijd sommige plekken in 

Rotterdam als ik alleen ben. Ik 

kijk wel goed om me heen waar 

ik ’s avonds loop. Ik loop bijvoor-

beeld nooit alleen in het  

Kralingse Bos, wel met vrienden. 

Parken vind ik vaak slecht 

verlicht. Ik begrijp dat ze in 

parken misschien niet altijd aan 

staan vanwege energiebespa-

ring. Thuis let ik niet op beveili-

ging, maar tijdens mijn werk wel. 

Ik werk als taxichauffeur, de 

autodeuren gaan altijd automa-

tisch op slot.’

Esmee Welbergen, Beleidsadviseur High Impact Crime
‘In het donker zijn inbrekers minder zichtbaar en kunnen zij gemakkelijker hun 

gang gaan. Het is belangrijk om tijdens de donkere maanden extra alert te 

zijn, wij geven daarom tips over wat u kunt doen om uw huis goed te beveili-

gen. Wat goed dat deze Rotterdammers de tips al toepassen: een lampje 

laten branden, alle ramen en deuren goed afsluiten en beveiligingscamera’s 

installeren. Zorg ook dat waardevolle spullen niet in het zicht liggen. En zet 

vooral niet op sociale media dat u op familiebezoek of vakantie gaat. Inbre-

kers letten hier ook op. Bij kapotte straatverlichting kunt u altijd een melding 

maken in de MeldR app, dan zorgt de gemeente dat de verlichting snel weer 

gemaakt is.’

Foto’s: gemeente Rotterdam

Zorgzaam010
Giving Tuesday is dé dag 
waarop Rotterdammers 
via het vrijwilligersplatform 
Zorgzaam010 worden 
opgeroepen om iets te doen 
voor een ander. Net als 
vrijwilliger Henk de Snoo. Hij 
doet vrijwilligerswerk bij de 
Gaarkeuken in Rotterdam-
Feijenoord.

Als bestuurslid werft en begeleidt 

hij vrijwilligers in de keuken. Ook 

koopt hij ingrediënten en produc-

ten in. ‘Ieder jaar maken we zo’n 

25.000 maaltijden voor buurtbe-

woners’, vertelt hij. ‘Een betaalde 

kok en een groep vrijwilligers 

koken elke dag en dekken de 

tafels.’ Rotterdammers komen naar 

de Gaarkeuken om gezellig samen 

te eten. ’We helpen mensen die 

het thuis niet altijd makkelijk 

hebben. Door alle werkdagen een 

maaltijd te koken verzachten we 

dat soort omstandigheden. Dit kan 

alleen dankzij vrijwilligers.’

GivingTuesday is pas op dinsdag 

29 november. De gemeente 

Rotterdam en Zorgzaam010 

(www.zorgzaam010.nl) vragen de 

hele maand november aandacht 

voor vrijwilligerswerk.

Het hele interview met Henk is te 

lezen op www.rotterdam.nl/nieuws.

De handen ineen voor de Rotterdammer
Loopt u vast bij de gemeente? Is de menselijke maat zoek? De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk, 
kost u niets en behandelt klachten over de gemeente Rotterdam en over organisaties die de taken van de 
gemeente uitvoeren.

Er zit nog altijd een taboe op het 

praten over geldproblemen. Om dit 

bespreekbaarder te maken, sloeg 

ombudsvrouw Marianne van den 

Anker de handen ineen met RTV Rijn-

mond. 

Tijdens radio-uitzendingen kwamen 

er schrijnende verhalen aan bod. 

Bijvoorbeeld van studenten, Oost-Eu-

ropese arbeidsmigranten en onder-

nemers die flink in de knel zitten. De 

ombudsvrouw vraagt aandacht voor 

deze ‘vergeten’ groepen. Door 

misstanden bij particuliere verhuur-

ders zijn er veel Rotterdammers die 

worden uitgeknepen: met giganti-

sche huurprijzen en slecht onderhou-

den woningen. Ook de gemeente zit 

met de handen in het haar. Ze willen 

hier iets tegen doen, maar kunnen nu 

nog te weinig.

De gedachte dat het over moet zijn 

met de ‘lokettenjungle’ wordt door de 

gemeente omarmd. Er is nog een 

lange weg te gaan. Maar het is heel 

waardevol dat Rotterdammers hun 

verhalen met een groot publiek 

hebben gedeeld. Dit is dan ook een 

oproep aan zowel de Rotterdammers 

als ambtenaren: zorg ervoor dat 

mensen zich op tijd melden bij de 

gemeente. ‘Of dit nu is via 14010, de 

wijkteams of een andere plek, dat 

maakt niet uit. We zitten voor u klaar’, 

zegt wethouder Tim Versnel (Werk & 

Inkomen). 

Aangeboden door 
de gemeentelijke 

ombudsman

Heeft u hulp nodig?
Bel dan gratis naar 

0800 0802,mail naar
info@ombudsman 

rotterdam.nl. 
of schrijf naar ant-

woordnummer 90290
3009VB Rotterdam 

Spreekuur
elke dinsdag van 

09.00 – 16.00 uur op 
de Meent 106

elke woensdag van 
10.00 – 16.00 uur op 
de Strevelsweg 690

Gemeentelijke ombudsman 
Marianne van den Anker

Colofon
De Stadskrant is een uitgave van de 
gemeente Rotterdam en verschijnt 
tweewekelijks. 46e jaargang.

Redactie Stadskrant
Gemeente Rotterdam
Postbus 1130, 3000 BC Rotterdam
SS 14 010
@ stadskrant@rotterdam.nl
% www.rotterdam.nl/stadskrant 

Bezorgklachten Rotterdam
SS 0180 - 64 19 10
%   www.dehavenloods.nl/ 

bezorgklacht

Bezorgklachten Rozenburg en
Hoek van Holland
%   www.uitgeverijwestmedia.nl/ 

klachten

Contact met de gemeente 
SS 14 010
% www.rotterdam.nl
Volg de gemeente op LinkedIn, Twitter, 
Facebook, Instagram en YouTube

Handige websites
% www.rotterdam.nl/mijnloket: 
  direct online aanvragen producten 

en diensten 
%  www.rotterdam.nl/melding: 
 klachten, tips, vragen 
%  www.rotterdam.nl/rotterdambericht: 

officiële bekendmakingen
%  www.rotterdam.nl/ 

wonen-leven/vraagwijzer 
%   www.rotterdam.nl/ 

bestuur-organisatie/stadswinkels

http://www.zorgzaam010.nl
http://www.rotterdam.nl/nieuws
mailto:stadskrant%40rotterdam.nl?subject=
http://www.rotterdam.nl/stadskrant
http://www.dehavenloods.nl/
http://www.uitgeverijwestmedia.nl/klachten
http://www.uitgeverijwestmedia.nl/klachten
http://www.rotterdam.nl
http://www.rotterdam.nl/mijnloket
http://www.rotterdam.nl/melding
http://www.rotterdam.nl/rotterdambericht
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer
http://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/stadswinkels
http://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/stadswinkels
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Nu & Toen

Een ‘toverdoos’ met internationale allure
Een museum zonder vaste 
collectie? In veel landen was dat 
al een bekend fenomeen, maar 
in Nederland nog niet. Totdat de 
Kunsthal 30 jaar geleden werd 
geopend.

De onlangs overleden oud-burge-

meester Peper vond halverwege de 

jaren 80 dat er ‘meer genoten mocht 

worden’ in Rotterdam. Want in een 

levendige stad moeten ook leuke 

dingen te doen zijn. Een van die 

leuke dingen is kunst kijken. Som-

mige tijdelijke exposities in Museum 

Boijmans Van Beuningen waren zó 

succesvol, dat dit om meer vroeg. De 

gemeente kwam daarom met het 

idee om een ruimte te bouwen voor 

losse collecties en tentoonstellingen. 

En laagdrempelig. Ook voor mensen 

die voor het eerst naar een museum 

gaan. Uniek in Nederland. Eigenlijk 

net zoiets als Ahoy, maar dan voor 

kunst. Oftewel: een kunsthal.

Platte doos
De Rotterdamse architect Rem 

Koolhaas kreeg de opdracht om een 

ontwerp te maken. Hij kwam met een 

tentoonstellingsgebouw in de vorm 

van een grote platte doos. Hij 

gebruikte hiervoor verschillende 

materialen, van kostbaar marmer tot 

goedkoop beton. En hij maakte 

gebruik van de schuine ligging 

tussen Westzeedijk en Museumpark. 

Er kwam een lange, doorlopende 

hellingbaan die alle openbare ruimtes 

in het gebouw met elkaar moest 

verbinden. ‘Briljant’ en ‘magistrale 

architectuur’, jubelden de kranten.

Aanwinst
Van Pastoe-meubels tot graffiti van 

Keith Haring. Van zeefdrukken van 

Andy Warhol tot schilderijen van 

Picasso en van dinosauriërs tot de 

extravagante modeontwerpen van 

Jean-Paul Gaultier; het museum weet 

altijd met boeiende, uiteenlopende 

tentoonstellingen duizenden mensen 

naar Rotterdam te halen.  

In 2016 kwam bijvoorbeeld Tina 

Turner hoogstpersoonlijk voor een 

kort bezoek naar Rotterdam om de 

tentoonstelling van modefotograaf 

Peter Lindbergh te bewonderen. In 

30 jaar heeft de ‘toverdoos’ van Rem 

Koolhaas zijn sporen ruimschoots 

verdiend. En is Rotterdam nog steeds 

levendig, maar mede dankzij de 

Kunsthal ook een stuk leuker gewor-

den.

Rotterdamse inslag
De Kunsthal heeft 
geen vaste collectie. 
In plaats daarvan 
zijn er ongeveer 25 
tijdelijke exposities 
per jaar, steeds 
5 tegelijk. Ook 
zijn er regelmatig 
exposities met een 
Rotterdamse inslag, 
zoals ‘Getekend: 
Rotterdam!’, waarin 
stadstekenaars hun 
kijk geven op de 
opwaardering en 
vernieuwing van 
Rotterdamse wijken. 
Deze tentoonstelling 
is nog tot 12 februari 
2023 te zien.

30 jaar Kunsthal
Om 30 jaar Kunsthal 
Rotterdam te vieren 
was er in het laatste 
weekend van oktober 
een 30 uur durend 
feest in de Kunsthal 
met exposities, 
workshops en 
concerten.

Meer weten over de 
Kunsthal? Ga naar 
www.kunsthal.nl 

Het op en top Rotterdamse museum is niet meer weg te denken uit de stad

Arnoud Verhey

Burgemeester Peper en koningin Beatrix 
bij de opening in 1992

Stadsarchief  Rotterdam/Rotterdams Dagblad

Gratis theatervoorstelling
Cyberveiligheid voor 55+’ers is een belangrijk thema. Kom naar de 
gratis ochtend- of middagtheatervoorstelling ‘De kleinste privacy show’. 
U krijgt er handige tips voor veilig internetten en u kunt leuke prijzen 
winnen. 

Er zijn 2 voorstellingen op donderdag 

24 november; om 10.30 en om 14.00 

uur. Deze zijn in het Bibliotheekthea-

ter in de Centrale Bibliotheek aan de 

Hoogstraat. Na de voorstelling van 

75 minuten kunt u een informatie-

markt bezoeken. Daar kunt u zich 

ook inschrijven voor een gratis 

workshop over dit onderwerp.

Aanmelden kan via 

registratie.rotterdam.nl/privacy-show 

Fietslampen aan
Eric Fecken

Fietslampen aan
Kapotte lichten, fietslampjes vergeten of lege batterijen? Het zijn 
allemaal redenen waarom mensen onverlicht op de fiets stappen in 
het donker. Handhavers van de gemeente gaan dit najaar weer het 
gesprek aan met fietsers, met een extra focus op jongeren. 

Op 8 december wordt de tunnel bij 

Rotterdam Centraal eenmalig 

omgedoopt tot fietslamptunnel. In 

samenwerking met de Fietsersbond 

deelt de gemeente op donderdag 8 

december lampjes uit. Ook kunnen 

mensen hun kapotte verlichting gratis 

laten repareren.

Rotterdam onderweg

Olympiaweg
Wat is er dicht?
• Van maandag 14 november tot 

en met vrijdag 2 december is de 

Olympiaweg in één richting dicht 

voor autoverkeer vanaf de Kuip, 

tussen de Smeetslandseweg en 

Adriaan Volkerlaan.

•  De rotondes op de Olympiaweg 

blijven open.

Hoe rijd ik om?
•  Omrijden kan via de Stadionweg of 

de Kreekhuizenlaan.

www.rotterdamonderweg.nl/ 
olympiaweg

A20
Wat is er dicht?
•  Van vrijdag 18 november 22.00 uur 

tot maandag 21 november 05.00 

uur is de A20 richting Rotterdam 

dicht vanaf Maassluis tot knoop-

punt Kethelplein.

•  Van zaterdag 19 november 22.00 

uur tot zondag 20 november 09.00 

uur is de A20 richting Hoek van 

Holland afgesloten tussen knoop-

punt Kethelplein en afrit 8 (Vlaar-

dingen-West).

Hoe rijd ik om?
•  Doorgaand verkeer rijdt in beide 

richtingen om via de N223 en A4.

•  Vanuit Maassluis naar Vlaardingen 

rijdt u om via de Maassluissedijk.

•  Van/naar Vlaardingen rijdt u om 

via de Hargalaan en af-en toerit 10 

(Schiedam-Noord) van de A20.

www.rotterdamonderweg.nl/ 
A20

Kijk voor alle actuele 
informatie over 
afsluitingen en 
omleidingen op www.
rotterdamonderweg.nl 
en @Rdamonderweg 
op Twitter

http://www.kunsthal.nl
http://registratie.rotterdam.nl/privacy-show
http://www.rotterdamonderweg.nl/olympiaweg
http://www.rotterdamonderweg.nl/olympiaweg
http://www.rotterdamonderweg.nl/A20
http://www.rotterdamonderweg.nl/A20
http://www.rotterdamonderweg.nl
http://www.rotterdamonderweg.nl
https://twitter.com/Rdamonderweg
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De Houtsnip
Meer informatie over 
het werk van vogel
opvangcentrum De 

Houtsnip vindt u 
via onderstaande 

QRcode 

Nog geen abonnee 
van de nieuwsbrief 

Rotterdam Wijknieuws? 
Meld u dan aan via 

onderstaande
QRcode

Carnisse-Zuiderpark

Nieuw digitaal platform voor bewoners Carnisse
Carnisse heeft sinds eind 
oktober een zogeheten digitaal 
wijkplatform: Wij Carnisse. Een 
plek voor alle bewoners, instanties 
en ondernemers om informatie op 
te halen en te delen.

In Carnisse gebeurt veel. Meer dan u 

misschien al weet. Kent u bijvoor-

beeld de vele ondernemers in de 

wijk? Of de organisaties die hun  

best doen om u te helpen om de  

wijk nog leuker te maken? Zoals 

Buurt  kli maatje die met bewoners de 

straten groener maakt. Of winkel-

ruimte De Moeite Waard waar u zelf 

spullen kunt verkopen. En hebt u al 

kennisgemaakt met de mensen van 

de Carnisser Courier, de wijkkrant 

van Carnisse? Verder wonen er ook 

veel mensen in Carnisse die iets 

willen betekenen voor de wijk. Zij 

willen graag anderen helpen, door 

bijvoorbeeld naailes te geven.

Nieuw digitaal wijkplatform
Die informatie was vroeger lastig te 

vinden, maar nu niet meer. Sinds eind 

oktober heeft Carnisse een digitaal 

wijkplatform: Wij Carnisse. Het 

platform is een website speciaal voor 

de buurt. Alle informatie wordt hier 

samengebracht. Het adres is 

makkelijk te onthouden: 

www.wijcarnisse.nl.

Wat vindt u er
U vindt op het platform onder andere 

wat er allemaal te doen is in de wijk. 

Bijvoorbeeld welke band er optreedt 

in Koffie en Ambacht. Of welke 

cursus er gegeven wordt in de Kunst 

en Vliegfabriek. Ook vindt u er 

informatie over taalles en de nieuwe 

wijkraad. Verder deelt de gemeente 

er informatie over bewonersavonden 

of over plannen voor verbetering van 

de omgeving.

Ook bewoners, ondernemers en 

andere initiatiefnemers kunnen het 

platform gebruiken. Ze kunnen er 

ideeën uitwisselen of elkaar op weg 

helpen.

Vrijwilligers gevraagd
Om het platform bijgewerkt te 

houden, is er een redactieteam.  

Lijkt het u leuk om (korte) teksten  

te schrijven of foto’s en video’s te 

maken over Carnisse? 

Of heeft u andere ideeën voor het 

platform? Stuur dan een e-mail naar: 

info@wijcarnisse.nl.

Sinds vorige maand heeft Carnisse een nieuwe
 website met informatie over de buurt 

Rhalda Jansen

Hoek van Holland

Gemeenteambtenaren steunen 
vogelopvangcentrum

Vrijwilligers van het Hoekse vogelopvangcentrum De Houtsnip werden 
eind oktober blij verrast. Van medewerkers van de afdeling Stadsbeheer 
van de gemeente kregen ze 460 euro. En allerlei materialen, zoals 
bezems, sneeuwscheppen, mondkapjes en handschoenen.

‘Dat geld en de materialen kunnen 

we heel goed gebruiken’, zegt 

Sabrina Veltman van De Houtsnip. 

‘Door de vogelgriep kunnen we nu 

weinig vogels opvangen. Dus gaan 

we een isolatieruimte maken met een 

aparte ingang. De op te vangen 

vogels verblijven hier zo’n vijf, zes 

dagen. Als ze geen vogelgriep 

hebben, dan kunnen ze naar de 

andere ruimtes. Die maken we ook 

vogelgriepproof.’ 

In september moesten de vogels van 

De Houtsnip geruimd worden. 

Sabrina: ‘Daar waren we echt 

helemaal kapot van. We hebben veel 

met elkaar gepraat en elkaar 

getroost. Hopelijk maken we dit nooit 

meer mee.’ 

Loterij 
Wouter Broekhuizen van Stadsbe-

heer over de schenking. ‘Elk jaar 

barbecueën we met een groep 

collega’s. Dit jaar inclusief een loterij, 

waarbij de opbrengst naar een goed 

doel gaat. Op mijn voorstel werd dat 

vogelopvangcentrum De Houtsnip in 

de Hoek. Een kleinschalige vrijwilli-

gersorganisatie met mensen die zich 

dag in dag uit inzetten voor de 

dieren.’

Anton Klijnsmit (gemeente), Sabrina Veltman, 
Aat de Jong en Ramon Kommer (vrijwilligers 

De Houtsnip) en Wouter Broekhuizen (gemeente)

Jan van der Meijde

Gemeenteambtenaren steunen 
vogelopvangcentrum

Pernis

Kees werkt bij DOCK aan 
zijn toekomst
Kees de Kwaadsteniet uit Pernis volgt de MBOopleiding Sociaal 
Werker en loopt stage in Huis van de Wijk De Bonte Koe. Bijzonder 
hieraan is dat hij die opleiding is begonnen vanuit het vrijwilligerswerk 
dat hij daar nu anderhalf jaar doet.

‘Ik heb veel geleerd en draai inmid-

dels zelfstandig twee ouderenactivi-

teiten: de spelletjesochtend op 

dinsdag en de broodlunch op 

dinsdag en donderdag’, vertelt Kees. 

Maar Kees wilde meer. Daarom 

studeert hij nu voor Sociaal Werker 

en loopt hij stage als assistent-be-

heerder van De Bonte Koe. Kees: ‘Ik 

leer heel veel tijdens mijn stage. 

Verder ga ik via DOCK allerlei 

certificaten halen, zoals Gastheer-

schap, Sociale Hygiëne en 

Bedrijfshulpverlening.’

Snelle ontwikkeling
Deborah Woerlee van DOCK: ‘Ons 

team is trots op Kees. Hij kwam 

onervaren binnen, maar ontwikkelde 

zich snel. Dus hebben we Kees 

gemotiveerd een opleiding te starten. 

Wij boden hem een leerzame stage-

plek in de functie assistent-beheerder. 

Hoe druk Kees het ook heeft met zijn 

studie en stage, hij draait nog steeds 

de broodlunch en de spelletjesoch-

tend. En met zoveel plezier en een 

grote glimlach op zijn gezicht. Petje  

af voor zoveel betrokkenheid!’

Het team van welzijnsorganisatie DOCK staat achter
vrijwilliger/stagiair Kees de Kwaadsteniet

David Rozing
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Zevenkamp

Proef de herfst in de Taka Tuka Tuin 
November is Treevember, dé maand om bomen te planten. Op initiatief 
van The Pollinators is overal in het land aandacht voor voedselbossen. 
Buurtvereniging Wollefoppengroen in Zevenkamp doet mee. 
Zaterdagmiddag 12 november kunt u de herfst proeven in de Taka 
Tuka Tuin. 

Samen tuinieren en samen delen. Dat 

is de gedachte achter de Taka Tuka 

Tuin, de grootste moestuin van 

Zevenkamp. Buurtbewoners, 

verenigd in Wollefoppengroen&Co, 

onderhouden het voedselbos 

gezamenlijk. Ook organiseren zij hier 

het hele jaar door activiteiten, zoals 

samen koken, wandelingen en 

natuurlessen voor de jeugd. 

Kent u de Taka Tuka Tuin nog niet? 

Kom zaterdagmiddag 12 november 

langs en vier het herfstfeest mee. 

Wat is het programma?
‘We beginnen om 13.30 uur met een 

buitenkoffie en thee met wat lekkers’, 

vertelt bestuurslid Frenk Walkenbach. 

‘Daarna gaan we rond en in ons 

Eetbaar Park op ontdekkingstocht.  

Er is van alles te doen, zoals tamme 

kastanjes poffen, knoflook poten, 

zeep maken van kastanjes en 

kweeperensap maken.’ 

Walkenbach: ‘Ook planten we twee 

walnoten bomen. Rond 16.30 uur 

kruipen we met z’n allen rond het 

kampvuur om met groenten uit de 

tuin soep te maken. Wie van koken 

houdt, kan meehelpen bij de voorbe-

reiding. Kinderen kunnen natuurlijk 

meedoen of lekker spelen in de 

speeltuin. En ook leuk: stichting The 

Pollinators komt uitleg geven over het 

belang van een gezonde leefomge-

ving voor bestuivers.’

Steun de Taka Tuka Tuin
Aan Treevember is een crowdfun-

dingactie gekoppeld om geld in te 

zamelen voor voedselbossen. 

Wollefoppengroen doet hieraan mee. 

Wilt u de Taka Tuka Tuin steunen? 

Kijk op wollefoppengroen.nl. 

Waar is het feest?
De Taka Tuka Tuin 
ligt langs de Arthur 
van Schendeldreef 
in Zevenkamp. De 
ingang is aan de Cole 
Porterstraat 402. 
Toegang is gratis, 
maar honden zijn niet 
toegestaan.

Frenk Walkenbach komt graag in de Taka Tuka Tuin

Arnoud Verhey

Bergpolder

‘Armoede is vaak onzichtbaar’
Op de hoek van de Heemskerkstraat en Bergselaan is sinds kort een buurtkastje te vinden. Initiatiefnemer 
Jorge Gomez wil hiermee wijkgenoten helpen die het financieel moeilijk hebben. 

Een zak pasta. Tampons. En heel 

veel winterkleding. Het nieuwe 

buurtkastje in Bergpolder zit vol met 

spullen van wijkgenoten die iets 

kunnen missen. Buren die juist wat 

nodig hebben, mogen eruit pakken 

wat ze willen.  

Voedselbank
Initiatiefnemer is Jorge Gomez. Hij 

kampte zelf ook lange tijd met 

schulden. Dus hij weet hoe het is om 

met weinig geld rond te moeten 

komen. Bovendien werkt Jorge al 10 

jaar als vrijwilliger bij Voedselbank 

Rotterdam. Tegenwoordig ziet hij 

daar wekelijks nieuwe klanten. 

‘Er zijn nu zoveel mensen die het 

moeilijk hebben’, zegt hij. ‘Op straat 

zie je het niet, want armoede is vaak 

onzichtbaar.’ 

Met zijn buurtkastje hoopt hij een 

beetje te kunnen helpen. Zelf woont 

hij aan de Heemskerkstraat. Dus hij 

kijkt elke dag wel even of het allemaal 

goed gaat met de kast.   

‘Vaak zie ik ’s ochtends dat de 

planken een stuk leger zijn dan de 

avond ervoor. Dan ben ik blij.’ 

Want: Jorge ziet dat wijkgenoten die 

wat nodig hebben, vaak pas komen 

als het schemert of donker is. ‘Dat is 

uit schaamte. Mensen willen niet 

gezien worden. Ik snap het wel, ik 

zou hetzelfde doen.’ 

Aanvragen 
De buurtkast in Bergpolder werd 

geplaatst dankzij hulp van Opzoomer 

Mee en gemeente Rotterdam. Wilt u 

ook een kastje in uw straat? Neem 

dan contact op met Opzoomer Mee. 

U kunt bij deze organisatie een 

aanvraag doen voor een mini-bieb of 

ruilkastje in uw buurt. Er zijn wel een 

aantal regels. 

Kijk op ww.opzoomermee.nl/ruilkastje 

voor alle informatie. 

Jorge Gomez bij ‘zijn’ buurtkastje in Bergpolder 

Arnoud Verhey

‘Armoede is vaak onzichtbaar’

Rotterdam

Vier december 
met de buren
December komt eraan. Een koude 
maand, maar met warme feesten. 
Sinterklaas, kerst, oud en nieuw… 
ideale momenten om elkaar als 
buren te ontmoeten. Organiseer 
ook iets leuks in de straat. Op
zoomer Mee geeft een bijdrage.

Een spetterend Sinterklaasfeest voor 

de kinderen, een sfeervol kerstontbijt 

in de straat, met de buren een oliebol 

of appelflap happen tijdens oud en 

nieuw... Hoe gaat u 2022 afsluiten? 

Opzoomer Mee steunt uw idee met 

maximaal 150 euro. Kijk voor inspira-

tie op opzoomermee.nl/december. 
Daar vindt u ook tips om uw straat-

activiteit betaalbaar te houden. Wel 

zo handig met de hoge inflatie.

Kerstboom in de straat
Staat u straks met de buren te zingen 

rond een prachtige kerstboom? 

Woensdag 7 december plaatst de 

gemeente 500 kerstbomen (met piek) 

in de stad. Wilt u ook een boom in de 

straat? Meld u dan snel aan. U zorgt 

voor de versiering en ruimt alles na 

de feestdagen met elkaar op. De 

maximale bijdrage voor de kerst-

boom is 100 euro. 

Wees er op tijd bij
U vraagt de 
bijdrage aan via 
opzoomermee.nl/
december. Dat kan 
tot woensdag 14 
december. Voor de 
kerstboom moet uw 
aanvraag uiterlijk 
woensdag 30 
november binnen zijn.

http://wollefoppengroen.nl
http://www.opzoomermee.nl/ruilkastje
http://opzoomermee.nl/december
http://opzoomermee.nl/december
http://opzoomermee.nl/december

	Stadskrant_Rdam-wk45-p1 WEB
	Stadskrant_Rdam-wk45-p2 WEB
	Stadskrant_Rdam-wk45-p3 WEB
	Stadskrant_Rdam-wk45-wijk-p4_WEB
	Stadskrant_Rdam-wk45-wijk-p5_WEB



