Wijkwandeling Bouwlust
“Het ziet er best vriendelijk uit in Moerwijk, Morgenstond, Vrederust en Bouwlust. Je ontmoet er ook
leuke mensen. Maar wie verder kijkt ziet dat er ook het een en ander mis is in de wijken.” Zo begint
burgemeester Jan van Zanen ’s op donderdagmiddag 8 juli zijn praatje voor de eerste ontvangers van
de Zuidwest-speld in de gloednieuwe bibliotheek Bouwlust. De ‘bieb’ en de initiatiefrijke bewoners
die een speldje krijgen voor hun verdiensten voor de wijk vormen een hoopvol teken dat het ook
echt beter gaat worden in de wijken van Zuidwest.
Zuidwest gaat de komende twintig jaar grondig vernieuwen. Er komen meer en betere woningen,
onderwijs, werk, de wijkeconomie, veiligheid, gezondheid, leefbaarheid en participatie van
bewoners: alles wordt in samenhang aangepakt. Dat kan niet zonder de partners in de wijken zelf en
dat kan niet zonder de bewoners.
Gekoppeld aan het Rijksprogramma Leefbaarheid en Veiligheid hebben ongeveer honderd
maatschappelijke organisaties - en andere partijen die er actief zijn - het ‘Verbond van Zuidwest’
gesloten. Een pact waarin de betrokkenen afspreken dat ze samen aan de slag gaan en elkaar
langjarig aan die afspraak gaan houden. Daar hoort ook de intentieverklaring bij die op 8 juli tijdens
vier wijkwandelingen op het programma staat.
Vanuit verschillende ontmoetingspunten maken de partijen van het verbond samen met bewoners
wandelingen langs inspirerende wijkinitiatieven. Tot slot zet wethouder Martijn Balster,
verantwoordelijk voor het stadsdeel Escamp, als laatste zijn handtekening onder de
intentieverklaring. Het is op de eindpunten van de wandelingen te zien in een razendsnel
gemonteerde video impressie.
De wandeling in Bouwlust begint in de Shalomkerk aan de Vrederustlaan. De ongeveer veertig
deelnemers worden door vrijwilligers ontvangen met soep en brood. Wethouder sociale zaken en
werk, Bert van Alphen trapt af met een herinnering aan de wijk uit de vroege jaren zestig van de
vorige eeuw. Hier vonden zijn oom en tante een nieuwe woning. Nog zonder douche of ander
modern comfort, maar destijds ‘een hemel op aarde’ voor de bewoners. Dat gevoel van een frisse
start willen we terug in Zuidwest.
Om dat elan te hervinden moet veel gebeuren. Maar wat precies en hoe? Daarbij is de inspiratie
nodig van bewoners die nu al actief zijn in de wijk. De mensen van de voedselbankwinkel Kies! In de
Shalomkerk bijvoorbeeld. Hier kunnen arme wijkbewoners en ongedocumenteerden boodschappen
doen met een eigen tweewekelijks budget. Zelf kiezen en het gesprek aangaan over mogelijkheden
om uit de problemen te komen.
En dan is er naast de kerk ook nog een moestuin aangelegd waar een vijftal vrijwilligers groenten
verbouwen. De deelnemers aan de wandeling bekijken de winkel en de moestuin, stellen vragen en
kijken toe hoe de wethouder frambozen van eigen teelt mag proeven. Een wijkbewoonster vertelt
dat de moestuin inmiddels ook anderen heeft geïnspireerd om zelf groentetuintjes aan te leggen.
Met de kennis en vaardigheden die vaak zijn meegekomen uit de migratielanden, gaat dat opvallend
succesvol.

Op weg naar de Sterrenhoek, waar verschillende organisaties en initiatieven gehuisvest zijn, doet de
jonge wijkreporter Soubhian zijn werk. Hij neem met zijn smartphone professioneel interviews af bij
de wandelaars. Het is zijn eerste keer! In de Sterrenhoek een korte presentatie van de verschillende
stichtingen, maar ook het verhaal van de vrijwilligster die begon met bijles aan één meisje en nu met
een team van vrijwilligers/docenten betaalbaar bijles geeft aan ongeveer negentig kinderen. ‘En
straks moeten we alweer verder opschalen. Jammer dat het nodig is, maar goed dat we het kunnen
doen.’ De hoofdtrainer en een bestuurslid van de voetbalvereniging Zuidwest zijn er ook. Zij vertellen
over hun club die meer is dan voetbal. Hier krijgen jongeren beweging, maar ook besef van discipline
en de noodzaak om mee te doen in de samenleving. Dat laatste geldt ook voor de ouders en dat
begint bij het voetbal. De trainer verwacht ze langs de lijn en is daar streng in. Een oud-trainer van
HMC roemt de mannen om hun werk en houdt een pleidooi voor kunstgras bij de club.
De wandeling eindigt in de nieuwe bibliotheek Bouwlust die er kwam na intensief lobbywerk vanuit
de van oorsprong Vlaamse wijkbewoonster Kristien, Mohamed en hun medestanders. De
gemeenteraad ging om en nu is er een fijne plek voor ontmoeten, lezen, leren en studeren, kleine
culturele activiteiten en samenwerking met ‘Mooi Welzijn’ in hetzelfde pand. Ook hier hapjes en
drankjes in afwachting van de online afsluiting op het grote scherm.
We zien een supersnel gemaakte montage van wandelimpressies en afsluitende woorden van
wethouder Balster. Hij zet zijn handtekening onder de intentieverklaring om er de komende twintig
jaar samen de schouders onder te zetten. Het laatste woord is aan twee jonge ‘spoken word’
artiesten uit Zuidwest. Een van de twee is even zijn tekst kwijt en geeft het stokje over. Dan herstelt
hij zich in een vloeiende ‘flow’. Dat is precies de spirit die Zuidwest nodig heeft.
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