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NIEUWTJES

 ZOMERSTOP
 De Kringloopwinkel en De Schakel
zijn dicht van 1 augustus tot 1
September. Filah is in juli en augustus
alleen open op maandag en
donderdag.
 Burenhulp is telefonisch en via de
mail bereikbaar.
 Het team van De Kringloopwinkel
heeft versterking. George is ingewerkt
bij de kassa en zal een keer per maand
op zaterdag in de winkel aanwezig
zijn. Ook de kledingafdeling heeft
versterking. Yamilet en Jeannette zijn
daar begonnen.
 In De Schakel zijn Menno en Audry
aan de slag gegaan. Zij ondersteunen
Ali en Mo.
 Buurmaatjes komen ook buiten de
buurt. Vrijwilliger Erik gaat met een
dame uit de buurt op stap. Samen
bezoeken zijn regelmatig een museum.
Afgelopen week zijn ze bij de
Hermitage geweest.
 Wij hebben afscheid moeten nemen
van Eva en Gabrielle. Zij hebben ons
het afgelopen jaar geholpen vanuit het
Mission House. Zij waren de laatste
lichting jongeren; helaas is het Mission
House gestopt.

CERTIFICAATUITREIKING
BUURMAATJES Op Hemelvaartsdag
tijdens het Buurt festival ’n Hemelse buurt
heeft de nieuwe lichting Buurmaatjes hun
certificaat in ontvangst genomen. Het was
een feestelijke dag vol met muziek en eten.
Er werd gedanst en een enthousiast
Buurmaatje gaf een workshop.
** NIEUWE CURSUS BUURMAATJE**
Eind september starten we weer met een
nieuwe cursus Buurmaatje. Wil jij met
aandacht en geduld iets betekenen voor een
buur? Ervaringen uitwisselen met andere
vrijwilligers en vaardiger worden in het
contact met kwetsbare mensen? Vraag
informatie bij Jette.

VAN WIE IS DE STAD? Op 23 mei interviewde buurtgenoot
Erica Meijers de kunstenaar Bart Stuart tijdens Buren Vertellen.
Bart is als kunstenaar actief op het gebied van stadsontwikkeling.
Zijn werkruimte heeft hij onder de hellingbaan op de NDSMwerf: de laatste “rafelrand” van de stad. Als bewoner van de Van
der Pekbuurt werd hij, alweer jaren geleden, geconfronteerd met
plannen van Ymere om grote delen van de huurwoningen te
slopen en te vervangen voor – duurdere – nieuwbouw. Voor de
woningcorporatie een plan met veel plussen: een woningvoorraad
die weer lang mee kon, hogere huren, dus hogere inkomsten. Maar
Bart mobiliseerde samen met andere bewoners de buurt en
ontwikkelde een visie die uitging van behoud. Zij slaagde erin
bestaande woningen te laten renoveren en de huurders konden
blijven. Maar het proces van gentrificatie zette door. Toch is Bart
tevreden met het resultaat. De Van der Pekbuurt is redelijk in
balans gebleven. Misschien omdat tot voor kort de gentrificatie in
Amsterdam een door de overheid gestuurd proces was, en niet
helemaal vrij gegeven aan speculanten. Maar Bart is er niet gerust
op. Erica distilleerde uit alle ervaringen van Bart vier
ontwikkelingen:
1. De verschuiving van de stad als plek waar mensen wonen en
werken, naar een mechanisme om geld mee te verdienen. Money
als planner.
2. Van labour naar leisure en van strijdtoneel naar pretpark.
3. Van emancipatiemachine naar segregatiemechaniek.
4. Versnelling: van geregelde tijden naar 24-uurs economie.
Bart geeft toelichting, dit kun je nalezen op onze website. De
vraag die herhaaldelijk terugkomt: wat gaan we eraan doen? Bart
geeft eerlijk toe geen pasklaar antwoord te hebben. We moeten
met elkaar het gevoel van urgentie bespreken. En er zijn wel
degelijk generieke maatregelen denkbaar die zoden aan de dijk
zetten. Huurders in de stad kunnen eisen dat de WOZ-waarde van
hun woning niet mede de huurwaarde bepaalt wordt. En de
verhuurderheffing van de corporaties moet afgeschaft, want dat is
een drijfveer om bezit in de dure wijken te verkopen. Feitelijk zou
er vanaf nu een stop op verkoop van sociale huurwoningen
moeten komen, zoals verwoord in het coalitie akkoord.
Erica stelde voor om met een aantal mensen uit de buurt een
manifest op te stellen. Niet gericht tégen de politiek, of tégen
investeerders of ondernemers in de recreatieve sector, maar een
manifest vóór een stad in balans, als steun voor de krachten in de
politiek die ook die kant op willen. Aanmelden:

AGENDA ZOMER

11 juli Uitje voor alle bezoekers van KERK &
BUURT. We gaan net als vorig jaar op een
groot zeilschip het IJselmeer op.
We
vertrekken met de bus om 9.30 bij De Schakel.
1 augustus STRART ZOMERSTOP.
2 september De Schakel is weer open.
3 september De Kringloopwinkel is weer
open.
24
september
START
cursus
BUURMAATJE. Zes bijeenkomsten op
dinsdagmiddag in De Schakel. Wil je je aanmelden
of meer informatie: meld je bij Jette.
25 september Vrijwilligers Uitje. Houd deze
datum alvast vrij in je agenda. We gaan met alle
vrijwilligers van Kerk & Buurt een dagje weg.
Aanmelden kan bij Jette en Hilde.

VRAAG MAAR RAAK
Wij zoeken een vrijwilliger transport.
Kennen jullie fitte buren die het leuk vinden
een keer in de week mee te gaan op de bus?
Breng deze dan in contact met Hilde.
Handige mensen gezocht bij Burenhulp.
Wij zijn altijd op zoek naar handige handen
die bij buren kleine klusjes kunnen doen.
Wie denkt er mee? Jette is begonnen met
een onderzoek naar de behoefte van de
buurt. Het doel van het onderzoek is om
met Kerk & Buurt beter aan te sluiten bij
oude en nieuwe buurtbewoners in
Westerpark. Doel is om meer buurtbewoners
aan onze projecten te laten deelnemen.
Jullie ideeën, suggesties en andere input zijn
zeer welkom.
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