NIEUWSBRIEF
April 2017

UITNODIGING
11 april 2017 19:00- 21:00 uur in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Was er verwarming? Was u bang? Waarmee speelde u
in de oorlog?

INHOUD
De foto’s in deze Nieuwsbrief
zijn van Rob Godfried, Ineke
de Ruiter (p.2) en Pieter Jans
(p. 3)

Dit zijn zo maar een paar vragen die kinderen stellen aan
ouderen in het onderwijsprogramma “Oorlog in mijn Buurt”.
En er zijn nog zoveel verhalen uit de Tweede Wereldoorlog door
te geven!
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Oorlog in mijn Buurt is een ontmoetings-onderwijsprogramma
dat ouderen en kinderen en de buurt dichter bij elkaar brengt
rondom persoonlijke buurtverhalen uit de Tweede Wereldoorlog.
Kinderen uit groepen 7 en 8 gaan naar het huis van een oudere
die tijdens de oorlog in hun buurt woonde. Ze houden een
interview onder begeleiding van een journalist en een fotograaf. pagina 3
Zo worden de kinderen opgeleid tot de nieuwe generatie
- Thema-avond
‘erfgoeddragers’: vertellers van de oorlogsverhalen uit hun wijk.
ontwikkelingssamenwerking
Het interview wordt vastgelegd in tekst, beeld en audio. Teksten
Als traplopen een probleem
en beelden worden opgenomen in de website van Oorlog in mijn
wordt
Buurt en hergebruikt in het onderwijs. Audio wordt opgenomen in
het archief van Oorlog in mijn Buurt.
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- Hoe woont…Hennie
Als de oudere mensen hun verhaal vertelden, leek het net
Wiese?
alsof ik er zelf bij was. Het was geen verhaal, het was een
belevenis.
Luna, groep 8, Amsterdam Zuid
Op de thema-avond 11 april komen een oudere en kinderen uit
de Pijp die aan het programma hebben deelgenomen vertellen
over hun ervaringen. Er zijn filmpjes en foto’s van de interviews
en van presentaties van kinderen. De avond wordt ingeleid en
begeleid door directeur en bedenker van het programma: Minka
Bos.
Ken je iemand die in deze avond geïnteresseerd zou kunnen
zijn? Neem die dan mee!
Zie ook: http://www.oorloginmijnbuurt.nl/
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AGENDA

In Memoriam

In de komende dagen nemen wij afscheid van Judith
Springeling-Briggs.
Lieve, vriendelijke en vrolijke Judith met haar brede
belangstelling en vele activiteiten….
we zullen haar missen.
We leven oprecht mee met Toon.
Binnenbuurt De Oude Pijp

Contributie 2017
We hebben de tip tijdens Algemene Ledenvergadering om naar
de Triodos bank over te stappen opgepakt en overleg gehad
hierover.
Binnenkort krijgen we ons nieuwe rekeningnummer en
vervolgens zullen alle leden een mail krijgen met het verzoek de
contributie over te maken naar dit nieuwe bankrekeningnummer.
Nog even geduld dus en dan mag je eindelijk de contributie voor
2017 overmaken.
Het Bestuur.

Recept voor een “Film-op-zondagmiddag”
Ingrediënten:
TV plus dvd-speler
Koffie en thee
6-8 zitplaatsen
Een documentaire of film op dvd
Een uitnodiging aan 5-7 mede-stadsdorpers.
Méér is er niet nodig voor deze activiteit, die nu al voor het derde
jaar wordt georganiseerd.
Het blijkt heel gezellig om op zondag in de namiddag aan te
schuiven en samen een film of documentaire te bekijken. De
gastvrouw/gastheer zorgt voor koffie en thee, de gasten brengen
een drankje of een hapje mee.
Lijkt het je ook wel wat? Zoek andere belangstellenden en
organiseer je eigen groep.
Het recept is eenvoudig en een film of docu kunnen we onderling
ruilen.
Ineke de Ruiter
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zaterdag 1 april: geen
Cryptogram-club in Krull
---------------dinsdag 4 april,
Samen naar de film in Rialto
------------------vrijdag 7 april, 10:30 uur.
Koffieochtend in Boca's
------------------zaterdag 8 april: dansen in
Henrick de Keijser 19.30 uur
------------------dinsdag 11 april, 19.00 uur
Thema-avond over Oorlog in mijn
buurt in De Buurman
-------------------donderdag 13 april, 17.00 uur
Stadsdorpborrel in Café De Pijp
-------------------zaterdag 22 april: dansen in
Henrick de Keijser 19.30 uur
-------------------zondag 23 april: Natuur- en
Milieumarkt Sarphatipark 12.00 u
-------------------woensdag 26 april: inloop 17 uur
in de Buurman
-------------------dinsdag 2 mei: filmmiddag in
Rialto
--------------------woensdag 31 mei: Lentefeest in
Henrick de Keijser 17.00 uur

Mededelingen
Luierinzamelingsactie
De Oranjekerk houd een
luierinzameling voor de
voedselbank.
Zie:
http://oranjekerkamsterdam.nl/Ora
njekerk/nlNL/actueel/luieractie.aspx

Vervolg op thema-avond
over Levenstestament
Ineke en Riet hebben de vele
geïnteresseerden uitgenodigd
voor een of meer
vervolgavonden. Deze
avonden zijn helemaal
volgeboekt! Informatie die
beschikbaar komt, zal op de
website opgenomen worden
op een aparte pagina:
Levenstestament.
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Verslag thema-avond ontwikkelingssamenwerking

Op 14 maart vertelden Atie Praagman en Rob Godfried over hun ontwikkelingswerk in Sri Lanka
en Ghana. Hun verhalen waren erg boeiend en natuurlijk voorzien van lichtbeelden en filmpjes.
Atie werkt sinds 2005 (na de Tsunami) in Sri Lanka. Samen met haar broer runt zij de Stichting
Diya Dhara. Zij ondersteunen projecten die allemaal tot doel hebben om mensen een duwtje
richting zelfstandigheid te geven. De hulpvragen komen vanuit de mensen daar. Om de projecten
te starten en te begeleiden hebben ze contact met een netwerk van zeer betrouwbare
contactpersonen. Atie is elk jaar een maand of drie in Sri Lanka. De hulp die ze geven is heel
praktisch. Het gaat dan bv.om studieondersteuning, de aanschaf van een naaimachine om een
eigen bedrijfje te beginnen of het aanleggen van een kraan. De stichting betaalt ook eten en
schoolmateriaal voor het kleuterklasje of een Waka Waka lamp om je huiswerk bij te doen. Bij haar
vorige bezoek heeft Atie er nog 10 mee genomen die door Stadsdorpers zijn betaald. Het doel van
deze hulp is dat na een project de mensen zichzelf kunnen redden. Aanvankelijk kwamen de giften
van vrienden en familie, maar intussen is de stichting groter geworden en doen ze aan
fondsenwerving. De voornaamste motivatie van Atie is de ongelijke verdeling van de welvaart in de
wereld.
Rob werkte aan een onderwijsproject in Ghana. Het ging hier om onderwijs aan kleuters in een
vissersdorpje. Het project was onderdeel van een groter onderwijsproject. Hij heeft samen met een
collega uit Nederland op verzoek van Ghana leerkrachten getraind om het onderwijs op kleuters af
te stemmen. Een kleuterklas in Ghana bestaat uit circa 70 kinderen tussen de 4 en 9 jaar. In zo’n
klas werd niet gespeeld maar gedrild. Door het inrichten van speelhoeken kregen leerlingen de
kans om spelenderwijs van alles te leren. Denk hierbij aan een kapsalon, keuken, fotostudio, markt
of bouwhoek. Alles wat nodig was werd zelf gemaakt van lokaal materiaal. We zagen een vrolijk,
oorverdovend filmpje waarop de kinderen bezig waren. Rob trainde de leerkrachten om een en
ander te begeleiden. De bedoeling was ook dat zij het zouden doorgeven aan anderen. Dat is niet
zo gelukt, maar er mag nu wel gespeeld worden in de kleuterklassen. Het pedagogisch klimaat is
een beetje veranderd.
Na een korte pauze is er nog wat verder gepraat over de effecten van dit soort hulp. Is het geen
druppel op een gloeiende plaat? Nee dus. Atie benadrukt dat zij weet wáár die druppel is gevallen
en wíe er door is geholpen. Rob gelooft er ook in dat kleine stapjes iets kunnen veranderen. Zij
vinden het allebei belangrijk dat de vraag om hulp uit het land zelf komt en niet door ons wordt
opgelegd.
Anneke Nierop
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Als traplopen een probleem wordt
Een proef met tussentreden in twee trappenhuizen
20 maart zijn op proef tussentreden geïnstalleerd in een trappenhuis in De Pijp, waar meerdere
leden van ons stadsdorp wonen, en in een trappenhuis in de Rivierenbuurt.
De proef duurt ongeveer drie weken.

Wat is de tussentrede?
Een tussentrede is een klein stevig blok op elke traptrede. Daardoor hoef je maar met halve treden
tegelijk de trap op en af te lopen en heb je minder kracht nodig. Bovendien hoef je je heupen,
knieën en enkels minder te buigen, terwijl je toch lichamelijk actief blijft. In het trappenhuis in De
Pijp was een bewoonster die moeite heeft met trappen lopen al meteen enthousiast.

Waarom wordt deze proef gedaan?
In Amsterdam, met een krappe huizenmarkt, wonen nu en straks veel ouderen op bovenwoningen,
die het liefst in eigen omgeving willen blijven wonen. Daarom laat Stadsdorp Rivierenbuurt, in
samenwerking met andere Stadsdorpen, onderzoeken of je deze tussentreden ook kan toepassen
in gemeenschappelijke bovenwoningen met meerdere bewoners.
Er wordt bekeken of ook in zulke trappenhuizen de tussentreden een alternatief kunnen zijn om je
te verplaatsen naar en van je woning. Een belangrijk onderdeel van de proef is de vraag wat alle
gebruikers van de trap van de tussentreden vinden. Als deze proef slaagt, is de volgende vraag
of er vergoedingen mogelijk zijn, net als voor trapliften.
31 maart konden geïnteresseerde leden van ons stadsdorp gaan kijken in de twee trappenhuizen
en de tussentreden proberen.

Nadere informatie
Meer informatie over de tussentreden vind je op de website: www.enocent.nl
Heb je vragen, mail dan naar: stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com of bel naar het
secretariaat van ons stadsdorp: 06 87 16 95 05
We houden jullie op de hoogte.
Namens de Brainstormgroep Zorg & Wonen,
Atie Engel
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Hoe woont…Hennie Wiese?
We zoeken haar op in woonzorgcentrum D’oude Raai, waar vroeger het RAI (Rijwiel en
Automobiel Industrie) tentoonstellingsgebouw stond aan de Ferdinand Bolstraat. “Ze is nog in de
ontbijtkamer, denk ik“, meldt één van de verzorgenden. Daar treffen we haar met een flinke kop
koffie voor zich. Die moet eerst op hoor, anders ga ik wiebelen.
Samen lopen we naar haar woonst. Op de rollator die heb ik helemaal niet nodig, maar ze willen
dat ik hem gebruik staat een halfvolle rieten wasmand. Eenmaal achter haar deur wordt de rollator
in de keuken geparkeerd, waar Hennie de volgende twee uur meer loopt en staat, zónder rollator,
dan zit. Maar eerst herstel ik het bed, waarvan de achterzijde helemaal los ligt. Het matras is
daardoor onderuit gezakt. Dat gebeurt wel vaker hoor. Er is een huiskamer met een keuken, een
slaapkamer en een eigen toilet/douche ruimte. Ja, daar betaal ik voor hoor.

Er staat een handwasje in de wastafel. Een vrouw wast graag zelf haar eigen kleine spulletjes.
Nee, ik noem dit niet mijn huis. Ik voel me hier niet thuis. Ben hier gepláátst. Ik krijg het woord huis
niet over mijn lippen. Ik ga het liefst naar buiten. Wat moet ik hier in Godsnaam doen? Ga ik terug
dan zeg ik ‘Ik ga terug, waar ik tegenwoordig verblijf’. Niet ‘Ik ga naar huis’. Ik zeg wel eens, dat is
mijn straf. Omdat ik mijn moeder naar de Roeterstraat heb gebracht. Gepláátst. Door haar
kinderen. Ik werkte toen daar vlakbij, in het Artis
restaurant.
Ik heb hier geen favoriete plek, ik zit bijna nooit. Ik
doe van alles, zet de spulletjes nog eens anders,
of ga naar beneden, of naar Karel, mijn oudste
zoon. Die werkt hier vlakbij. Overgrootmoeder ben
ik, dat is toch verschrikkelijk, bar en boos? Nou ja,
het meeste zit ik nog aan tafel. Daar kijk ik TV.
Nee, ik zit bij voorkeur niet bij die poppen. Als kind
had ik geen poppen. Die heb ik later gekocht. Ik
wilde ze hebben. Mijn vader heeft die kussens
geborduurd: Keulen en Amsterdam. Wij kwamen in
1939 uit Keulen naar Castricum en later naar
Amsterdam. Vader wilde weg uit Duitsland. Die
Hitler hè? In Amsterdam kwamen we in de
Diamantstraat te wonen. Met mijn eerste man
woonde ik een tijdje in op de Leliegracht. Later
weer in de Pijp en voor ik hier kwam in de
Diamantstraat nummer 189.
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Ik werd in 1951 zwanger, maar was nog niet getrouwd. In die tijd kon dat niet natuurlijk. Toen ik
een tweede dikke buik had heb ik de vader weggestuurd. Hij had een ander. Later ben ik weer
getrouwd maar die man ging met de bovenbuurvrouw. Nou, ik houd niet van ‘delen’. Heb ik ook
weggestuurd. Tja, steeds de verkeerde. Maar ik was rijk met mijn twee kinderen. Zo rijk. Ik heb
altijd gewerkt en voor ze gezorgd. Als ik ’s avonds een gratis oppas had ging ik uit poetsen. In
scholen en zo.

Hennie mag dan wat kritisch doen over haar huis, het is er gezellig en een beetje rommelig en het
staat en hangt er vol met foto’s. Ze wekt bij mij niet de indruk hier ongelukkig te zijn. Ze pakt her en
der lijstjes op en wijst op foto’s aan de muur. Wie wie is en wat het van haar is. Het valt niet mee
om de namen van iedereen en hun relatie tot haar te vertellen, als één uit een gezin met negen
kinderen. Elke twee jaar één.
Een poster van de PvdA glijdt weg als ze een lijstje uit de vensterbank haalt. Ik plak het netjes
tegen het raam met fotoplakkers. Lodewijk Asscher kijkt naar binnen. Hennie naar buiten.
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Vers van de Heen en Weer pers.
Het eerste project is een feit! Uit de brainstormgroep zorg en wonen is het idee naar voren
gekomen om met kleine elektrische voertuigen mensen die geen kleine afstanden kunnen lopen te
vervoeren. Hieruit is de Stichting “HeenenWeer” opgericht. Door de inzet van betrokken bewoners
uit de Pijp en ons maatje Paulien Luimes van het stadsdeel en heel veel partners kunnen wij 16
Mei van start!
De feestelijke lancering is op 16 Mei van 15.30 tot 17.30 in het Buurtgebouw op het Henrick de
Keijserplein. Jullie zijn van harte uitgenodigd. Laat weten of je komt bij Mia of Titia op
heenenweer.secretariaat@gmail.com.
Om te kunnen rijden hebben wij vrijwillige 'social drivers' nodig. Wil jij een middag, ochtend of rond
het eten een aantal uren rijden geef je dan bij ons op bovenstaand mailadres op. Wij zoeken
mensen met een rijbewijs, die affiniteit hebben met de doelgroep, een mobiel bezitten en bekend
zijn in de Pijp/Rivierenbuurt. Je krijgt een veilig verkeercursus, komt in een leuk team en gaat heel
veel mensen blij maken.
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Boekenkastje

MELD JE AAN

Poggenbeekstraat 21

Je kunt je aanmelden als lid
van de vereniging via de
website:
www.stadsdorpdepijp.com
Wil je eerst meer informatie,
geef dan je naam en e-mail
adres of huisadres door aan
de werkgroep Communicatie
of telefonisch: 06 87169505
COLOFON

Komt er in jouw buurt een nieuw kastje?
Meld het mij! r.godfried@online.nl

Dakterrassen
Alle boekenkastjes in de Pijp zijn nu in onze nieuwsbrief
verschenen.
Tijd voor een andere rubriek, met een andere kijk op de Pijp:
dakterrassen. Mag ik op jouw dakterras fotograferen? Of ken
je een buurtgenoot met een dakterras? Wil je dan vragen of ik
daar mag fotograferen? Ik maak graag foto’s waarop ook nog
iets gebeurt. Er wordt geborreld, gezonnebaad of de planten
worden verzorgd, van die dingen.
Heb je een adres waar ik mag komen? Geef het door:
r.godfried@online.nl

Deze nieuwsbrief komt
maandelijks uit en wordt samengesteld uit teksten en
foto’s die worden aangeleverd door leden, werkgroepen en bestuur.
Leden van de Werkgroep
Communicatie verzorgen opmaak en eindredactie.
De volgende nieuwsbrief
komt uit rond 1 mei. Heb je
ook iets voor deze
nieuwsbrief, mail dit dan voor
24 april naar:
stadsdorpdepijp.communicatie
@gmail.com
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