VOORDEUREN PROJECT ONTMOET ZUIDWEST
Een vijftal bewoners geven een inkijkje in hun leven. Je stapt
vrijwel letterlijk via de voordeur hun huis binnen. Het is
gedurende de maand juli te zien en te horen in de Bibliotheek
Bouwlust aan de Bouwlustlaan.
Het voordeuren project brengt buren bijna letterlijk bij elkaar.
Bewoners nemen je mee naar de woonkamer, de keuken of de
slaapkamer en vertellen ronduit hun persoonlijke verhaal. Je
verneemt wat ze doormaken in hun leven, problemen die ze
ondervinden en hoe ze daar mee om gaan. Ook en vooral hoe ze
zich onverstoorbaar inzetten voor anderen en voor de buurt.
Dat is waarom ze op donderdag 8 juli de eerste vijf Zuidwestspeldjes kregen uitgereikt door burgemeester Jan van Zanen
bij de opening van het voordeuren project.

De voordeur van Saba (Jinda),
Rico & Jolanda, Malika & Semmy,
Wiktoria met haar zusje Maja en
van Denise.

Malika vertelt haar verhaal.

“Je moet het maar durven, willen en kunnen” zegt Tim van
Deursen. Hij is een van de makers samen met Thijs Suijten
beiden van ‘Hack the Planet’ die het voordeuren project mede
mogelijk hebben gemaakt. Voor het maken van de
beeldopnamen bij de persoonlijke verhalen hebben ze gebruik
gemaakt van een 360 graden flmtechniek. Het is zoals Martijn
Balster (Wethouder Wonen, Wijken en Welzijn,
Gebiedsontwikkeling Zuid-West) het noemde “een blokje met
rondom vijf deuren” waar je naar binnen kan stappen en een
flm zich rondom je ontrolt.
WICTORIA STANISZEWSKA
Zo stapte ik de deur binnen van het huis van Wictoria
Staniszewska en had daarna nog een gesprekje met haar. Een
Pools meisje van 10 jaar dat sinds haar 8e in De Dreven woont.

Wictoria met haar zusje Maja en
haar vader.

Dit is een fragment van wat ze te vertellen heeft:

“Veel jongeren uit de buurt zijn een beetje niet aardig. Mensen
schelden mekaar uit. Ik zie steeds vaker dat jongeren iets op
de grond gooien terwijl de prullenbak naast hen staat. Als ik
zie dat iemand een blikje op de grond gooit dan vraag ik
natuurlijk of ze het willen opruimen. Soms worden ze een
beetje boos. Maar daar trek ik me niets van aan. Regelmatig
ruimen we rommel op en praten met jongeren.”

KIDSOPDREEF EN KIDSCLUB
Dat doet ze met haar club KidsOpDreef. Ze zetten zich in voor
'de natuur' en helpen mee bij het beplanten van moestuin
bakken. Daarnaast richtte ze samen met een vriendinnetje de
KidsClub op. Met anderen zorgt ze dat er op woensdagmiddag
iets leuks te doen is. Schilderen, cupcakes versieren of circus
trucs oefenen. Tweewekelijks komen tussen de 10 en 30
kinderen naar de KidsClub.

“Met KidsClub vinden we het belangrijk om negatieve energie
van mensen te veranderen want we willen dat iedereen
gezellig met mekaar kan opschieten.”
TOPPERS
Bewonderenswaardig. Wat een wijsheid en kracht voor een
meisje van 10 jaar! Zo vertellen ook de andere vier bewoners,
nog eens vier toppers die de eerste Zuidwest-speldjes kregen
uitgereikt hun persoonlijke verhaal.
Malika Bensaad - die met doorzettingsvermogen altijd
overeind is gebleven en er voor de buurt is als buren haar
nodig hebben. Ook is Malika vrijwilliger bij KidsOpDreef wat
een club en ontmoetingsplek is geworden waar kinderen hun
talenten kunnen leren ontdekken.
Denise Rifaela - die samen met buren strijdt om bewoners een
stem te geven tegen vocht en schimmel in de woningen waarin
ze wonen. Ook denkt en doet ze vaak mee aan activiteiten in de
buurt.
Saba Moradi - die als betrokken buurtbewoner fotografeert op
verzoek bij buurt- en wijkactiviteiten in Moerwijk. Zijn foto’s
tonen trefzeker de kracht en de inzet van wijkbewoners.
En Rico Roossen - die wekelijks voor een goede maaltijd zorgt
voor mensen met een kleine beurs en het buurthuis aan het
Heeswijkplein in Moerwijk met minimale middelen heeft
omgetoverd in een gezellige huiskamer.

VERBOND VAN ZUIDWEST
Het ‘voordeuren project Ontmoet Den Haag Zuidwest’ is de
aftrap bij de ondertekening van de intentieverklaring van ‘Het
Verbond van Zuidwest’. Partners van de gemeente,
organisaties en stichtingen actief in de buurt en de wijk,
buurtkamers en scholen, sluiten een verbond om Zuidwest de
komende jaren op de kaart te zetten en vooruit te helpen.
KWETSBAAR STADSDEEL
En dat is hard nodig. Den Haag Zuidwest is een kwetsbaar
stadsdeel met veel problemen. Zo zijn er verschraalde
voorzieningen, veel woningen verkeren in een slechte staat en
staat de leefbaarheid onder druk. Bewoners ervaren overlast
en eenzaamheid, hebben vaak schulden en er heerst armoede.
Er is veel werkloosheid en jongeren hebben minder kans op
een baan. Dit gaat gepaard met emotionele en psychische
problematiek, mensen die minder lang leven en in een
slechtere gezondheid verkeren dan gemiddeld in Den Haag.
Naast de grootschalige komende stadsvernieuwing in De
Dreven, Gaarden en De Zichten is dan ook een integrale
aanpak nodig om bovenstaande problemen structureel te
kunnen aanpakken. Dat vergt een langdurige investering
waarbij de continuïteit van projecten en initiatieven voorop
dient te staan. ‘Het Verbond van Zuidwest’ kan hierin een
bijdrage gaan leveren.
VERTROUWEN
De vandaag in het zonnetje gezette bewoners, deze vijf toppers
zijn lichtende voorbeelden voor anderen, buren en
wijkbewoners. Initiatieven waar zij zich voor inzetten maken
de buurt en de wijk een beetje beter. Dat geeft moed en
anderen vertrouwen dergelijke voorbeelden te volgen.

