Helden van de wijk Het Lage Land
In maart is de ambtelijke organisatie, met uitzondering van ca. 2000 collega’s, die betrokken zijn bij
kritieke processen, thuis gaan werken. Naast de vele thuiswerkers zijn een aantal wijkbewoners en
professionals samenwerkend fysiek doorlopend bereikbaar en heel verdienstelijk tijdens de
coronamaatregelen. Dus ook nu in de corona crisis. Voor mij zijn het helden in de wijk!
De wijk Het Lage Land mag zich gelukkig prijzen te beschikken over een zo betrokken en gedreven
netwerk van vrijwilligers, instellingen en organisaties, die zich onverstoord beschikbaar stellen om
hulp te bieden aan bewoners. Een prachtige mix van vrijwilligers en professionals.
Als wijknetwerk heb ik grote behoefte om mijn waardering over te brengen om een aantal van hen in
het zonnetje te zetten. Mijn respect, bewondering en waardering heb ik dan ook met een symbolisch
bosje bloemen kenbaar gemaakt.

Een bos bloemen voor Debby
Oosterwolde, die als vrijwilligster
de balie verzorgt in het Huis van de
Wijk. Zij neemt de bos bloemen
aan namens Buurtwerk.
Medewerkers werken zich het
mikmak om vraag vanuit
hulpbehoevende bewoners te
koppelen aan aanbod vanuit
vrijwilligerswerk. Voor maaltijden
en praatje of wat dan ook. Super.

Of neem Haya Goutier. Van de winkel met hulpmiddelen
De Kleine Burcht van de Leliezorggroep.
Terwijl alle winkels zo ongeveer werden gesloten en ook
de directie van de Leliezorggroep daarom vroeg was er
geen haar op haar hoofd die dacht de winkel van de
Kleine Burcht ook maar één dag te sluiten.
“Waar moeten bewoners naar toe met hun vragen over
hulpmiddelen? Hoe houd je een vinger aan de pols bij
ouderen waarbij maaltijden worden verstrekt?”
De dienstverlening houdt zij als vrijwilligster moedig in
stand als een van de vaste bakens in de wijk Het Lage
Land. Met wat aanpassingen om coronaproef voor vooral
oudere bewoners de winkel beschikbaar te houden.

Nog zo’n idealist die zich door niets en niemand
uit het veld laat slaan. Zijn bedrijf (evenementen
business) is weliswaar op slot gezet, maar dat
houdt hem niet tegen om met het bestuur en
vrijwilligers zich gigantisch in te zetten om
vooral kinderen in de wijk te helpen de
coronaperiode SPELEND door te komen. Marnix
Stams nam dan ook de bloemen nadrukkelijk in
ontvangst namens het bestuur en de
vrijwilligers van Buurt en Speeltuin Vereniging
(BSV) Het Lage Land.
Verder komt er eerdaags nieuws over te starten
projecten voor bewoners in de speeltuin op het
gebied van:
• Het Wijk Informatiepunt Duurzaam,
• Groen & Gezellig Tuinonderhoud,
• Waterberging uit de Climathon 2020.
De klimaat neutrale speeltuin als natuurlijke
sociale ontmoetingsplek voor “duurzame”
bewoners in de wijk Het Lage Land.

Henk den Breejen, opbouwwerker bij Het
Palet van Stichting Open Arms aan de
Duikerstraat nam de bloemen namens de
stichting en vooral de (>100) vrijwilligers
aan. Met de vrijwilligers van Het Palet, zijn
met aanpassingen aan het gebouw
bewoners met grote behoefte aan contact
in deze onzekere tijden opgevangen en van
een praatje, hulp of anderszins voorzien.
Daarnaast is onverstoord de wekelijkse
voedselbank fantastisch voortgezet. Met
ook nog een inzamelingsactie voor het
aanschaffen van speelgoed voor kinderen
van de voedselbank!

Kortom. Vier personen uit een inspirerend wijknetwerk uitgelicht. Waar de bewoners, ondernemers
en werkers in de wijk trots op mogen zijn. Als wijknetwerker is het mooi, om initiatiefnemers die de
wijk sociaal vitaal te houden, facilitair bij te kunnen staan.
Joop van Wijnbergen, 8 december 2020.

