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Na een eerste coronajaar waarin alles nieuw en anders was, 
vonden we in het tweede coronajaar onze draai, met alle 
beperkingen tijdens de afwisselende periodes van lockdowns 
en versoepelingen. De plexiglazen schermen, de mondkapjes, 
het afstand houden, we draaiden onze hand er niet meer voor 
om. Inmiddels zitten we in 2022 plots in een vrijwel 
maatregelloze periode en blikken we nog wat onwennig om 
ons heen. Het blijkt meteen bij terugbladeren door de foto’s 
onvoorstelbaar wat we ondanks de belemmeringen toch voor 
elkaar hebben gekregen. 

Met (T)huis in de Staats, samen met de Nassaukerk in het 
najaar van 2021 georganiseerd, peilden we het thuisgevoel in 
de buurt. Dat deden we met een tentoonstelling van foto’s en 
interviews van bekende en minder bekende buurtbewoners, 
buurtwandelingen, gespreksavonden en een glossy magazine. 
Doel was te onderzoeken hoe Kerk en Buurt zou kunnen 
bijdragen aan het versterken van de sociale samenhang in de 
onze buurten, ondanks de gentrificatie met uitstroom van 
gezinnen en instroom van hogere inkomens door de 
exploderende woningprijzen. Een slotdebat met belangrijke 
sleutelpersonen uit verschillende maatschappelijke geledingen 
gaf richting: doorbreken van het naast elkaar leven in ieders 
bubbel, meer focus op verjonging, proberen de nieuwkomers 
er bij te betrekken. En verkennen hoe we ook de 
klimaatdiscussie op wijkniveau zouden kunnen versterken. 
Of en hoe Kerk en Buurt dit allemaal kan oppakken is onze 
opdracht voor de komende tijd. Een verslag van het slotdebat 
in de Staatskrant en op sociale media (de avond werd 
gestreamd en kon worden teruggekeken) leverde veel 
positieve respons op. 

Voorwoord

Met de extra middelen van het stadsdeel voor 2022 kunnen 
we, voortbouwend op de vernieuwingen in coronatijd, werk 
maken van het versterken van de sociale infrastructuur.

Sterke kant van ons werk blijkt de vervlechting van alle 
projecten. Bezoekers van de Kringloop gaan als vrijwilliger aan 
de slag, niet alleen in de Kringloop, maar ook bij Burenhulp. 
Andersom worden cliënten van Burenhulp soms op hun beurt 
weer actief als vrijwilliger, en worden bezoekers van Filah Plus 
actief als vrijwilliger in de Kringloop, of als thuisbezorger van 
Filah. 
Deze vervlechting en versterking over en weer willen we 
graag voortzetten en uitbouwen. 
De voorgenomen uitbreiding van de Kringloop met een 
koffiehoek kan hieraan bijdragen. De plannen daarvoor zijn in 
2021 al ontwikkeld. 

Dick Jansen, voorzitter

 foto: Jaap Buning
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Filah

In Filah draaiden we net als in heel 2020 als 
afhaalservice en thuisbezorging. Het aantal 
deelnemers nam wel gestaag toe en juist door 
de thuisbezorging bereikten we een nieuwe 
groep van buurtbewoners met 
mobiliteitsbeperkingen. Per week werd twee 
keer gekookt voor meer dan de vroegere 40 
eters. Eind 2021 bereidden we bijna 60 
maaltijden, twee keer per week.

Tijdens de versoepelingen 
rond de zomer is de 
verbouwing van de Filah-
ruimte definitief afgerond. 
Met het uitdelen van 
bloeiende plantjes, 
straattheater, een expositie 
van de schilders van de 
schildersclub van De Schakel 
en een rondleiding door de 
opgeknapte ruimte werd Filah 
feestelijk geopend. Vrijwilliger 
Gerrit Schutte knipte het lint 
door en stadsdeelvoorzitter 
Fenna Ulichki trok de nieuwe 
gordijnen open, letterlijk en 
figuurlijk. Met het open raam 
is de verbinding met de buurt 
weer zichtbaar en kunnen we 
weer met elkaar contact 
maken. 

 foto: Jette uittenhout

Rodney exposeert tijdens de opening foto: Jaap Buning
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Tijdens de lockdowns zijn de 
koffieochtenden op woensdag van 10-12 
uur voortgezet. Gastvrouwen Joy, Doris, 
Sophia en Anneke zitten klaar met koffie 
en koek. Dat noemden we Filah Plus. 
Het is fijn als mensen elkaar op een vast 
moment in de week kunnen ontmoeten 
en zo nodig even stoom kunnen afblazen. 
In de tijd van de lockdowns werd het 
belang hiervan nog eens extra 
onderstreept. Elkaar ontmoeten in Filah 
blijkt dan van grote waarde. 

 foto: MaRie antoinette van KeMMeRen

 foto: Jette uittenhout

 foto: Jette uittenhout
Henk en Elisa 
koken al jaren 
voor Filah

Stagiaire Jonathan kreeg vanuit school de opdracht om 
vrijwilligerswerk te gaan doen. Hij bood zijn hulp aan bij 
Burenhulp en Filah.

Ook werd Filah het afgelopen jaar 
– en dat was precies de bedoeling 
van de verbouwing – voor 
uiteenlopende activiteiten 
verhuurd: voor het geven van 
workshops, samenkomsten voor 
ervaringsgroepen, vergaderingen, 
een verjaardagsfeest en een 
theaterweekend. 

Straattheater foto: Jaap Buning

fenna ulichki foto: Jaap Buning
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Vaste waarde heeft de daklozeninloop De 
Schakel: die is geen uur dicht geweest omdat die 
door mocht draaien onder een noodverordening 
voor kwetsbare groepen. Het eerste half jaar 
bleven we net als in 2020 de kerkzaal van de 
Nassaukerk gebruiken. 

Inloop de Schakel

winterkouderegeling. Ook bleven 
bezoekers uit Oost-Europese landen 
aanvankelijk weg. Inmiddels komen er 
dagelijks circa 80 bezoekers van wie er 
– met wat schommelingen – tussen de 30 
en 50 ook ontbijten. De sfeer is goed. 
Wel liep door coronabesmettingen het 
aantal vrijwilligers terug. 

Het jaar eindigde hectisch toen begin 
december de twee coördinatoren door 
langdurig verlof en privéomstandigheden 
wegvielen. Enkele bestuursleden moesten 
toen de aansturing van de uitvoering 
terstond overpakken.

Ruimte genoeg om de anderhalve meter 
in acht te nemen, en er was ook zelfs 
plaats voor het wekelijkse schilderen 
onder leiding van Carla Baarspul. Na 
openstelling van het culturele leven rond 
de zomer werd de kerkzaal weer 
gebruikt voor andere activiteiten en 
verhuisden we de inloop naar een deel 

van het souterrain dat leegstond. Deze 
ruimte was goed ingericht met 
vloerbedekking, keuken en verwarming. 
Ook hier konden we de 
anderhalvemetermaatregel goed 
uitvoeren. De bezoekersgroep bleef vrij 
constant. In de koude maanden was er 
enige terugloop door de 

 foto: Jaap BuningMo foto: Jaap Buning paul foto: Jaap Buning

adriano foto: Jaap Buning

het drugspastoraat komt elke vrijdag langs 
in de inloop
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De Kringloopwinkel

De Kringloopwinkel kende door corona lange 
perioden van sluiting. Daardoor moesten een 
aantal trouwe vrijwilligers tijdelijk afhaken. 
Gelukkig konden we ook nieuwe vrijwilligers 
verwelkomen. 

We merkten na elke 
heropening bij 
versoepelingen hoe 
belangrijk de 
Kringloopwinkel voor de 
buurt (maar ook voor 
daarbuiten) is. Veel 
huishoudens hielden 
tijdens de lockdown forse 
opruiming. Ons magazijn 
puilde uit en we 

organiseerden tijdelijk 
extra opslagruimte. 
Duidelijk werd dat steeds 
meer mensen ons weten 
te vinden. Zowel voor 
donaties als voor koopjes. 
Dat merken we ook aan 
de omzetcijfers: direct na 
een heropening blijken 
mensen zo blij dat de 
verkoopcijfers voor een 

apparaten te testen en 
eventueel te repareren. 
Met hulp van dit Repair 
Café kunnen de spullen 
sneller de winkel in en dat 
komt de Kringloopwinkel 
ten goede. Buurtbewoners 
komen ook langs met 
vragen en worden goed 
geholpen. Extra ruimte 
kunnen we daarbij wel 

gebruiken.
De plannen voor 
uitbreiding naar de tweede 
kelder zijn tijdens de 
lockdowns weliswaar even 
in de koelkast geplaatst, 
maar zijn recent weer 
onderwerp van gesprek 
tussen huurder Kerk en 
Buurt en huisbaas 
Nassaukerk. 

Vincent, met op de achtergrond de plannen voor de uitbreiding 
van de Kringloopwinkel. 

Diddy is sinds een half jaar vrijwilliger in de Kringloopwinkel: ‘Mijn 
droom is om met mode bezig te zijn, en klanten te adviseren bij 
het kiezen van hun kleding. Die droom is uitgekomen’. 

 foto: Jaap Buning

Henriette is dit jaar een vaste 
caissière geworden in de 
Kringloopwinkel.

 foto: Jaap Buning

 foto: DicK JanSen

paar dagen omhoog 
schoten. In het Parool en 
de digitale Westkrant 
verschijnen regelmatig 
enthousiaste berichten over 
onze winkel: Shoppen in de 
schatkist van de 

Nassaukerk. 
Dit jaar zijn wij gestart met 
een Repair Café. Elke 
donderdagochtend zijn Jelle 
de Vries en Richard Ausums 
in de Kringloopwinkel 
aanwezig om elektronische 

 foto: Jaap Buning

 foto: DicK JanSen
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Burenhulp bleek na een 
eerste inzinking in 2020 in 
het tweede coronajaar 
weer op het oude niveau. 
De gevraagde 
dienstverlening blijkt in 
grote lijnen gelijk: 
boodschappenhulp, mee 

naar de dokter of het 
ziekenhuis, een vast kopje 
koffie elke week. Mensen 
kunnen met vragen direct 
terecht bij coördinator 
Jette Uittenhout, vaker 
komen vragen binnen via 
Voor Elkaar In West, het 

buurtteam, Buurtzorg en 
andersoortige 
hulpverlening of via 
vrienden, buren, familie of 
kennissen.
We merken dat bij een 
deel van de hulpvragers de 
problematiek ernstiger 
wordt. Vervuiling, 
dwangmatig verzamelen, 
ontreddering (door 
dementie) en afnemende 
persoonlijke hygiëne 
komen we steeds vaker 
tegen en zijn te zwaar 
voor onze vrijwilligers. Een 
huis dat volgepropt is met 
spullen van straat of als 
gevolg van ongebreidelde 
koopzucht is voor ons niet 

te doen. We leggen de lat 
laag en stellen als 
ondergrens of de 
gezondheid van de 
hulpvrager niet 
achteruitgaat. 

Wij bieden informele zorg 
en die is heel belangrijk, 
maar is ook beperkt. De 
samenwerking en 
afstemming van de 
verschillende 
buurtorganisaties die 
informele zorg bieden met 
de formele zorg is en blijft 
noodzakelijk. We zijn 
daarom blij met de 
oprichting van het Platform 
Informele Zorg waar 
hieraan wordt 
vormgegeven. In dit 
platform overleggen 
verschillende linking pins 
(vertegenwoordigers uit de 
informele zorg) met de 
twee buurtteams 
(vertegenwoordigers van 
de formele zorg). Jette is 

een van de linking pins en 
heeft daarnaast een 
coördinerende rol 
gekregen in het Platform 
vanuit het stadsdeel.

Burenhulp Westerpark 
en Buurmaatje

Bij Burenhulp Westerpark kunnen 
buurtbewoners terecht met praktische 
hulpvragen zoals een boodschap of hulp in en om 
het huis. Is er behoefte aan contact met een 
buurtgenoot? Dat kan ook. Getrainde 
Buurmaatjes staan klaar voor een bezoekje aan 
huis of bijvoorbeeld een wandeling. Ook wordt er 
regelmatig begeleiding naar het ziekenhuis 
gevraagd, die vraag pakken buurmaatjes ook op. 
De hulp is gratis en werkt op basis van 
wederkerigheid. 

 foto: Jette uittenhout

Yelan zocht vanuit haar studie ergotherapie een ervaringsplek. Zij heeft 
vanuit Burenhulp een aantal maanden samen met Folkerd gekookt in 
zijn nieuwe aangepaste keuken.

 foto: vooRBiJKoMenDe BuuRtgenoot 

Buurmaatje Kyra (rechts): ‘Waarom ik ervoor koos om Buurtmaatje 
te worden? Ik heb zoveel geluk gehad in mijn leven en dat wil ik 
delen. Eenmaal in de twee weken spreek ik in het weekend twee uur 
af. De ene keer wandelen we, de andere keer pikken we een terrasje.’

 foto: vooRBiJKoMenDe BuuR 

De linking pins van het stadsdeel

Poster van het platform informele 
zorg
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Impressie 
van (T)huis 
in de Staats
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Talkshows
Om in coronatijd de 
band met al onze 
vrijwilligers te bewaren, 
werden er regelmatig 
online talkshows 
gehouden. Met nieuws, 
interviews en muziek. 

 foto’S: Jaap Buning

Diversen

 foto: hilDe DiJKStRa

Gebiedsmakelaar 
Heleen Linthorst 
brengt een 
cadeautje

 foto: anKe van DeR Zee 

Ook de 
Nassaukerk was 
priklocatie voor 
de bezoekers van 
Kerk en Buurt
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In memoriam

 foto: Jaap Buning

 foto: Jaap Buning

Ali Delici, ons zo vertrouwd als 
daklozenkrantverkoper en bezoeker van de 
projecten, overleed in augustus. Bart Stuart, 
die hem nog kende uit Amsterdam Noord, 
schreef voor de expositie van (T)huis in de 
Staats een in memoriam over Ali als 
vrijbuiter. Hij werd 65 jaar.

Gretha Schutte, levensgezel van Gerrit en 
voor haar ziekte samen met Gerrit dragende 
kracht bij veel Kerk en Buurt activiteiten, is 
op 6 juli 2021 overleden, 77 jaar oud.

Wat zou Kerk en Buurt 
zijn zonder onze vele 
vrijwilligers? Het zijn er 
ruim 120. Hierbij een 
klein aantal portretten.

Vrijwilligers in beeld
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Kerk en Buurt in euro’s

2021 was het tweede coronajaar en het 
liep daardoor nog steeds anders dan we 
gewend waren. De Kringloopwinkel was 
periodes gesloten en daarom was de 
opbrengst lager dan verwacht. De 
verbouwing van Filah bracht nog wat 
nalopende kosten met zich mee. Samen 
met de Nassaukerk werd (T)huis in de 
Staats georganiseerd waarvoor we flink 
wat subsidie hebben verworven, maar 
niet voldoende. Toch hebben we 
financieel gezond gedraaid, met dank ook 
aan fonds Franciscus. Kerk en Buurt 

participeert in het traject dat fonds 
Franciscus aanbiedt aan een groot aantal 
inloophuizen in Nederland. Een 
waardevol traject dat naast financiële 
ondersteuning ook steun biedt om de 
kwaliteit van het werk, de 
verantwoording daarvan, de 
samenwerking met andere projecten en 
de fondsenwerving* te verbeteren. Wij 
nemen daar enthousiast aan deel.

We danken onze subsidiegevers voor hun bijdrage in ons werk:
*  De gemeente Amsterdam, het stadsdeel West, Buurtbudget, Inspiratieteam 

Westerpark
* Fonds Franciscus
* ZonMW
* Stichting De Koperen Knoop 
* De Nassaukerk te Amsterdam 
* Oecumenisch beraad Landsmeer 
* Protestantse diaconie De Rank te Nieuw Vennep 
* Donateurs van De Lange Adem (Buren Vertellen) 
*  De vele buurtgenoten die gedoneerd hebben aan onze kerstkaartactie (eind 2021 

al meer dan 4000,-)

En natuurlijk ook danken we de donaties in natura, de spullen in de kringloopwinkel, 
het brood voor de Schakel van Bakkerij Westerpark en het beleg van diverse winkels 
en particulieren. Geregeld maken particulieren donaties over voor de boodschappen. 
Verder zijn we Hannis Schilperoord dankbaar, gewaardeerd buurtbewoner en 
ontwerper van het gedachtenispaneel in de Nassaukerk. Hannis overleed op 2 
oktober en de collecte bij zijn uitvaart bracht een aanzienlijk bedrag op voor Kerk en 
Buurt.

* zie: https://www.kansfonds.nl/artikelen/
video/financiering-en-fondsenwerving

Onze medewerkers

Hilde Dijkstra, coördinator voor 
Inloop de Schakel en de 
Kringloopwinkel

Anke van der Zee, die het bestuur verliet en vrijwilliger in de 
inloop blijft

Dick Jansen (voorzitter)

Het bestuur

 foto’S Jaap Buning

Paulien Jansen die Jette verving 
tijdens haar verlof

Jette Uittenhout, coördinator voor 
Burenhulp en Filah

Jaap Buning (secretaris) 

Teresa Klerkx 
(penningmeester) 

Hans Snel

Annelies Faber

https://www.kansfonds.nl/artikelen/video/financiering-en-fondsenwerving/
https://www.kansfonds.nl/artikelen/video/financiering-en-fondsenwerving/


Contact met Kerk en Buurt Westerpark
Jaap Buning (secretaris),  
e-mail: secretaris@kerkenbuurtwesterpark.nl 
Wilt u telefonisch contact zoeken, bel dan onze voorzitter  
Dick Jansen: tel. 06-54781042

Medewerkers
Hilde Dijkstra (Kringloopwinkel en inloop De Schakel)
tel. 06-83253506, e-mail: hilde@kerkenbuurtwesterpark.nl
Jette Uittenhout (eettafel Filah en Burenhulp)
tel. 06-83254089, e-mail: jette@kerkenbuurtwesterpark.nl

Adressen
Kerk en Buurt (postadres) De Wittenstraat 114 hs 1052 BB Amsterdam
De Schakel De Wittenkade 109 1052 AG Amsterdam
Kringloopwinkel  De Wittenkade 111 1052 AG (onder de kerk)
Filah Van der Hoopstraat 43 hs 1051 VB Amsterdam

Internet
website: www.kerkenbuurtwesterpark.nl
facebook: Kerk en Buurt Westerpark Amsterdam 

Verhuur ruimten
Wilt u meer weten, ook over de verhuur van de ruimtes van Kerk en Buurt  
(De Schakel en Filah), neem dan contact met ons op via  
e-mail: info@kerkenbuurtwesterpark.nl

Bankrekening
IBAN: NL 50 INGB 0000120952
Kerk en Buurt Westerpark
De Wittenstraat 114 hs
1052 BB Amsterdam

Doneren? Ja, graag!
Het ANBI-nummer van Kerk en Buurt Westerpark is RSIN 8134-34-725.

Giften aan Kerk en Buurt kunt u dus, boven een bepaalde drempel, aftrekken bij uw belastingsopgave. 

Legaten
Daarnaast kunt u met de notaris overleggen over het nalaten van een legaat. Denk er eens over na en praat 

erover met uw nabestaanden. Voor mogelijke projecten kunt u ook met ons overleggen.
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