
VOORZIENINGEN

Aktiegroep Het Oude Westen 436.17.00 
Gaffelstraat 1 
Batavier 
Educatief Centrum 280.58.88 
Volwassenenwerk 280.58.82 
Basiseducatie                            280.58.70 
Batavierenstraat 15 – 35 
Bibliotheek                                436.49.81 
Gaffelstraat 59a
Dierenhof                                   436.71.01 
Gouvernedwarsstraat 1 
Gezondheidscentrum/SMDC           436.34.38/ 
St. Mariastraat 75  436.30.60
Marokkaanse Vereniging            412.06.35 
Kogelvangerstraat 12 
Stichting Jong                            436.57.30 
Mathenesserlaan 173 
Gaffelstraat 61a 
Ruilwinkel                                  22.50.844 
Gaffeldwarsstraat 34 
Stichting WenK                         412.26.22 
Hoofdkantoor 
Kogelvangerstraat 10 
Gaffel                                        436.20.98 
Jongeren- en kinderwerk 
Gaffelstraat 63a 
Taal Druk Werkplaats                 436.08.97 
Gaffelstraat 61b 
Turks Participatieplatform           436.17.00 
Gaffelstraat 1 
Servicepunt Oude Westen     282.96.76 
Adrianaplein 24       
Verpleeghuis Antonius                241.29.00 
Nieuwe Binnenweg 33 
Wijkgebouw Odeon                    436.38.55 
Gouvernestraat 56
Huisarts I.H.P. Oudeman 436 22 43         
Zorgcentrum Leeuwenhoek         436.14.88 
West Kruiskade 54 
Tennisclub Tiendstraat 411.39.42 
Speeltuin Weena 414.48.90

1

1

2

2
3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8
8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

1516 16

17

19

18 

19 

17

17

 

B E L A N G R I J K E  T E L E F O O N N U M M E R S  E N  W I J K V O O R Z I E N I N G E N  I N  H E T  O U D E  W E S T E N

Alarm 112
Politie/buurtagenten 0900 8844
Klachtennummer 0800 1545
Belastingtelefoon 0800 0543
Bureau Rechtshulp 410 66 77
Bureau Slachtofferhulp 436 01 04
Buurtbemiddeling Centrum 282 25 27
Centrumraad 417 92 11
Coördinatiebureau Centrum 417 32 83
Crisiscentrum 476 39 44
Dierenambulance 415 56 66
Dierenbescherming 437 42 11
Eneco storingsdienst 467 40 00
Jeugdhulp 411 78 65
Kinderdagverblijven 412 26 22
De Nieuwe Unie 286 64 00
Ombudsman 411 16 00
Onbenutte Kwaliteiten 404 99 09
Stadswinkel 800 -1545
Roteb                                  0800 1545
Speelcentrum Weena 414 48 90
Raad Kinderbescherming 413 47 60
STAP vrijwilligerswerk 436 30 90
Tandartspraktijk Maasstad 422 41 43
WBR 240 60 00
Wijkpastoraat Oude Westen    436.70.70 

Gezondheidscentr. Oude Westen & Cool
Huisarts Castelijns 436 77 70 
Huisarts Erlings / Visser 436 55 30
Huisarts Hekman 436 32 65
Huisarts Jacobs 436 92 41
Huisarts Metz 436 19 75
Herhaalrecepten 436 78 79
Fysiotherapeuten 436 21 27
Diëtist/Thuiszorg Rotterdam 28260 00
Tandartsen Oude Westen     436 21 76

St. Maatsch. Dienstverl. Centrum (SMDC) 
Alg. Maatschappelijk Werk 436 30 60
Sociaal Raadslieden                   436 30 60
Wijkbus Ouderen 436 90 47
Ouderenw./Servicepunt Sen. 414 67 88
Steunpunt Mantelzorg 404 75 24

COLOFON

Uitgave:
Aktiegroep Het Oude Westen, Gaffelstraat 1-3, Tel 436 17 00 
Fax 436 39 40, Website aktiegroepoudewesten.nl 
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Maart 2009

Osman Dogan
Vrijdag 6 februari overleed plotseling Osman Dogan, 25 jaar
opbouwwerker en nog veel langer vrijwilliger in het Oude
Westen. ’s Morgens hadden we nog met hem een  redactiever-
gadering van de buurtkrant. We keken samen terug op de
buurtvergadering van de avond ervoor. We waren blij met de
grote opkomst en de kracht die de bewoners getoond hadden
en we hadden er vertrouwen in dat het zou lukken om de
bewonersondersteuning van de opbouwwerkers in de buurtwin-
kel te behouden. We spraken af om in de buurtkrant van maart
af te maken waar we in de buurtvergadering in Odeon mee
begonnen waren: de presentatie van de vele activiteiten, men-
sen en werkgroepen van de Aktiegroep. Dat was een grote klus
voor een clubje vrijwilligers die de buurtkrant in hun vrije tijd
maken, maar we voelden ons sterk als een Aktiegroep-leeuw.
Twee uur later was Osman er niet meer en stroomde de buurt-
winkel vol met mensen die het niet konden bevatten dat ze
nooit meer bij hem aan de tafel zouden kunnen aanschuiven. 
Er heerste totale verslagenheid. Dinsdagavond 10 februari zaten
we weer in Odeon, samen met 800 anderen, op de herden-
kingsbijeenkomst van Osman. Alle toespraken gingen over zijn
kracht en doorzettingsvermogen, zijn vermogen om mensen te
stimuleren om meer uit zichzelf te halen en mee te doen, en
over zijn hartelijkheid en warmte. Hij was vervlecht met ons en
wij met hem en daar zijn we alleen maar beter en gelukkiger
van geworden. Met deze buurtkrant laten we zien wat zijn inzet
en professionaliteit in de praktijk voor de bewoners van het
Oude Westen betekend heeft. Het is de buurtkrant zoals we die
op vrijdag 6 februari met hem hebben afgesproken: een por-
trettenserie van actieve wijkbewoners en samenwerkingspart-
ners, aangevuld met persoonlijke herinneringen aan Osman. 
Wij als redactie en alle anderen met hart voor het Oude Westen
zullen hem verschrikkelijk missen.   

Tante Leeuwina
Ik zorg voor vrolijkheid en gezel-
ligheid, luchtige informatie en de
roddels en de nieuwtjes in het
Aktiegroep Café. Ik stel nieuwe
bezoekers op hun gemak en
maak met spelletjes en quizzen de
zaal actief. Ik ben een oude, nette
dame en woon al mijn hele leven
in het Oude Westen, de laatste
jaren alleen. Mijn schoenen zijn
gesponsord door Calandschoe -
nen, mijn bril heb ik van de bril-
lenman en de jurken, mantelpak-
ken en charmante damestassen
krijg ik via bewoners. Met de
pruik van Frans Moret op lijk ik
erg op mijn moeder, daar
moesten de buren, mijn vrouw en
mijn broer in het begin erg aan
wennen. Tante Leeuwina begint
populair te worden. Ik word
steeds vaker ook voor andere eve-
nementen binnen en buiten de
wijk uitgenodigd, maar ik ben en

blijf in de eerste plaats van de
Aktiegroep het Oude Westen

Frieda Siman – van de Berg
Ik ben algemeen medewerker van
Odeon. Ik organiseer de catering
bij feestjes, recepties en lunches,
ik geef sportles aan vrouwen,
bejaardengym en doe op woens-
dagmiddag activiteiten met kin-
deren. In overleg met Osman
organiseerden we een paar keer
in het kader van Opzoomeren
activiteiten van kinderen voor
ouderen. Dan gingen de kinderen
tekeningen en plantjes brengen
bij de bewoners van Anthonius.
Dat was altijd een groot succes. Ik
ben ook zo’n beroepskracht die in
de wijk woont en werkt, ik woon
er zelfs al mijn hele leven, en ik
zie daar echt het probleem niet
van. Ik vind het leuk om mensen
te groeten op straat, ik loop ook
wel eens zomaar de buurtwinkel

binnen om een praatje te maken.
Mijn zoon speelt al jaren bij
Leonidas, de voetbalclub van
Osman. Hij is nu bijna klaar met
zijn opleiding op de Hogere
Economische School. Ik kreeg
vaak complimenten van Osman
over hem. Dat doet je als moeder
natuurlijk ook goed. 

Han Snaaijer
Ik zet elke maand de buurtkrant
in elkaar en zorg dat hij op tijd
naar de drukker gaat. Dat doe ik
al twintig jaar. In het begin maak-
te ik hem helemaal in mijn eentje.
Er was niet veel aandacht meer
voor de buurtkrant, dat vond ik
niet goed want het is toch het
visitekaartje van de buurt. Nadat
opbouwwerker Sjaan hier kwam
werken, werd er weer een redac-
tie gevormd. We komen twee

keer per maand een uur bij elkaar
om nieuwe plannen te maken en
de stukken te bespreken. De
anderen schrijven, ik doe de lay
out en vaak ook de foto’s. Osman
maakte altijd de Turkse pagina.
Met hem kon ik goed ruzie
maken, hij ging wat makkelijker
met de dingen om dan ik, maar
we waren het altijd weer snel ver-
geten. 

BEDANKT
Om niemand te vergeten, bedank ik
langs deze weg alle vrienden, beken-
den en instellingen voor hun steun
na het overlijden van Osman. Het is
voor mij, de kinderen en kleinkinde-
ren en andere familieleden een grote
troost dat Osman zal blijven leven in
het hart en de herinnering van zoveel

mensen in het Oude Westen.

Marianne Dogan

Geslaagd. Zo kan het geplande
bezoek van burgemeester
Aboutaleb op 9 februari j.l. aan
het Oude Westen zonder meer
worden genoemd. De burge-
meester sprak met diverse bewo-
ners en ondernemers en nam de
tijd om eens goed rond te kijken.
Hij toonde vooral veel interesse
voor het ondernemersklimaat van
de West-Kruiskade. 

In verband met het overlijden van
Osman Dogan werd allereerst een
bezoek gebracht aan de aktie-
groep Oude Westen. De burge-
meester betuigde zijn medeleven
en wenste alle aanwezigen veel
sterkte toe. Daarna sprak de bur-
gemeester met een aantal onder-
nemers waaronder de heer

Gayadien van Selkamtravel aan
de West-Kruiskade. 

Ondernemersklimaat
Gayadien werkt al tientallen jaren
in het Oude Westen. Hij vertelde
op enthousiaste en positieve wijze
over het ondernemersklimaat in
de wijk. Maar hij vertelde ook hoe
zeer de overval op zijn bedrijf,
vorig jaar december, hem had
geraakt. En niet alleen hem, maar
ook zijn personeel. Gelukkig
waren er geen gewonden geval-
len. De heer Gayadien meldde
dat hij erg te speken was over de
wijze waarop de zaak door politie,
deskundigen en hulpverlening
was afgehandeld. 
De heer Schaap van de winke-
liersvereniging West-Kruiskade

informeerde de burgemeester
over zijn jarenlange ervaring in de
ijzerhandel en zijn visie op onder-
nemen. Schaap vertelde welke
mogelijkheden de West-Kruiskade
allemaal bood. Hij stelde dat
steeds meer ondernemers lid wor-
den van de winkeliersvereniging.
Een positieve ontwikkeling want
een groeiend aantal leden zorgt
voor meer mogelijkheden om het
ondernemersklimaat op de West-
Kruiskade nog verder te ontwikke-
len. 

Samenvattend kan worden
gezegd dat burgemeester
Aboutaleb in korte tijd veel te
weten is gekomen over onze wijk.
Hij weet nu in grote lijnen wat er
speelt op de West-Kruiskade.

Burgemeester Aboutaleb 
bezoekt het Oude Westen

Buurtkrant
Oude Westen 
geen zinnig

mens 
kan zonder

Heldendaad medewerkers
Stadstoezicht 
Stadswachters André Stam, Oswald Fleur en Murat Sonmez  zijn hel-
den. Door hun snelle actie kon een 19-jarige stadsgenoot tijdig uit een
brandende woning worden gered.   
Donderdagavond 12 februari j.l. werden drie stadswachters gewaar-
schuwd door de bewoonster van een portiekwoning aan de Van
Speykstraat. Haar woning stond in brand en haar zoon had de deur
gebarricadeerd. De mannen van Stadstoezicht reageerden gelijk. Zij
gingen het pand in en trapten de deur van de woning in. Ook waar-
schuwden zij brandweer en politie. 
Bewoners van omliggende woningen moesten voor enige tijd hun
woning verlaten. Zij konden na het blussen van de brand weer terug
naar hun woning. De 19-jarige verwarde Rotterdammer is overge-
bracht naar het ziekenhuis. Twee medewerkers van Stadstoezicht zijn
ook naar het ziekenhuis gebracht vanwege ingeademde rook. Allen
maken het nu goed.
André Stam, Oswald Fleur en Murat Sonmez zijn door de stadmarinier,
de wijkagent en de directie van Stadstoezicht in het zonnetje gezet. Zij
werden geprezen voor hun kordate optreden.

Burgemeester Aboutaleb heeft onder andere met de heer Gayadien (links) en de heer Schaap (rechts) gesproken
over het ondernemersklimaat in onze wijk. 



Sjaan Merceij & Wil Wichman:
Bewonersgroep Odeon en omgeving.
Dat we als bewoners kunnen terugvallen
op het opbouwwerk vinden we heel
belangrijk. Als het opbouwwerk wegvalt
zal het heel anders worden. Elke wijk zou
eigenlijk zijn eigen Aktiegroep en
opbouwwerk zoals wij moeten hebben.
Dankzij het opbouwwerk en de
Aktiegroep zijn er veel zaken tot stand
gekomen die er anders niet zouden zijn.
Het opbouwwerk is de ingang tot alles.
Schoon, heel en veilig is het devies van
de gemeente. Nou wij voelen ons veilig
bij dit opbouwwerk

Karin ter Laak
Ik maak me zorgen over het voortbestaan
van de st. Mariastraat. Nadat ik als vrijwil-
liger samen met Joke er een boekje over
had geschreven is het contact met
Woonstad Rotterdam wel geïntensiveerd.
Het opbouwwerk heeft in het begin van
deze contacten zich er zijdelings mee
bemoeid. In de maak is een straatweb om
zo alle buren nog beter te kunnen infor-
meren. 

Hannie
Ik weet veel over het Oude-Westen, ten
slotte ben ik er geboren. Echt verbaasd
was ik dan ook niet toen Sjaan me vroeg
om stukjes voor de buurtkrant te gaan
schrijven. Hoe lang dat geleden is weet
ik niet meer, door mijn leeftijd ben ik het
gevoel van tijd een beetje kwijt. Het
opbouwwerk weet me steeds weer te
vinden en te motiveren. Zonder die sti-
mulans zou ik er waarschijnlijk al lang
mee zijn gestopt.
Van Osman heb ik héél veel geleerd.
Vooral om grenzen los te laten en ieder-
een op persoon te beoordelen en niet
op afkomst. De buurtwinkel en het
Oude-Westen zijn nooit meer hetzelfde
zonder Osman.

Coen Struik
Sinds twee jaar bemoei ik me meer met
de gang van zaken in mijn straat.
Aanleiding was het exploderen van een
sluimerende ruzie tussen twee families. Ik
heb eerst contact opgenomen met De
Nieuwe Unie, daarna met opbouwwerker
Osman en hij maakte er gelijk werk van.
Hij organiseerde gesprekken en dat hielp.
Sindsdien doe ik er meer aan om het hier
schoon, heel en gezellig te houden. We
gaan ook meedoen aan het gemeentelijke
project Mensen Maken de Stad. De helft
van de huizen hier is verkocht, vaak aan
jonge stellen die het druk hebben met
hun eigen dingen. Dan is het prettiger als
een professionele buitenstaander met zo’n
voorstel komt en Osman is echt een ver-
bindende figuur. Hij was een stevige man
met een goed hart waar mensen wat van

Betty Hiwat
Voor mij en mijn medebewoners is het
belangrijk dat er wordt geopzoomerd om
zo het contact met je buren te krijgen en
te verstevigen. Osman was daar voor ons
een belangrijke schakel. Hij was heel sti-
mulerend in alle aspecten met het aanzet-
ten tot ideeën waar we zelf niet op kwa-
men. Zonder het opbouwwerk gaat alles
veel moeizamer. Het opbouwwerk houdt
de grote lijnen in de gaten.

Annemarie Hendriks.
De steungroep is er om een vinger aan
de pols te houden bij het opbouwwerk.
Hij bestaat uit personen met een verschil-
lende culturele achtergrond, wat ik leuk
vind. Het opbouwwerk heeft de steun-
groep nodig als spiegel. Altijd wordt er
overlegd over zaken die spelen. Actieve
wijkbewoners worden hier soms voor
gevraagd.
Osman was heel belangrijk voor me. Hij
had een frisse, open kijk op de wereld en
was onbaatzuchtig. Voor mij was Osman
het Oude-Westen.

Ben Groothuizen
Na mijn ziekte wilde ik niet de hele dag
thuis zitten en me weer dienstbaar
maken. Via het maatschappelijk werk van
SMDC. kwam ik bij de Aktiegroep
terecht. De postbezorging liep via
Osman wat ik een gezellige bijkomstig-
heid vond. Hij had altijd belangstelling
voor je en probeerde ook even tijd voor
een praatje te maken. 

Meneer Kartopowiro
Ik doe altijd mee met Opzoomeren en ik
zit in de werkgroep De Kruisboog, een
groep bewoners op de hoek
Kogelvangerstraat-Eerste
Middelandstraat. Door de werkgroep
hebben we als bewoners veel beter con-
tact gekregen met de Nieuwe Unie en
de buurtagent. Het is ook rustiger
geworden in ons complex, we hebben
niet zoveel drugsoverlast meer. Dus we
hebben wel wat bereikt. Het opzoome-
ren doe ik voor de gezelligheid, ik vind
het leuk om met mensen te praten. Die
opbouwwerkers moeten gewoon in de
buurtwinkel blijven, ze hebben zoveel
gedaan voor de wijk en iedereen kent
ze. Osman heb ik heel goed gekend, ik
ben acht jaar zijn buurman geweest. Het
is een man waar je mee kon praten.

Fatna Mir Abbadi
Ik heb via Opzoomeren kennis gemaakt
met opbouwwerker Petra. Ze nam mij
serieus en motiveerde me om dingen aan
te pakken. Toen er allerlei ellende plaats-
vond op het Kogelvangerplein, veel dea-
lers ’s nachts, we konden er niet van sla-
pen, konden mijn buurvrouw en ik bij
haar terecht. Ze heeft voor ons contacten
gelegd met de stadsmarinier en met Nora
Storm. Nora Storm belde naar het stad-
huis en zorgde ervoor dat de ambtenaren
gingen lopen. Door cameratoezicht en
extra politie is het nu een stuk rustiger en
als er overlast is, weten we nu waar we
terecht kunnen. Opbouwwerker Corrie
heeft ons geholpen bij het opzetten van
het jaarlijkse vrouwenfeest in de wijk. Het
is jammer dat het opbouwwerk daar dit
jaar,door een openstaande, geen tijd aan
kon...... besteden, want zij kijken echt
naar wat de vrouwen zelf willen en kun-
nen. Osman ken ik al vanaf de tijd dat ik
mijn ouders met hun papieren moest hel-
pen. Hij behandelde mij en mijn kinderen
altijd met veel respect; en hij heeft mij
gestimuleerd om me verder te ontwikke-
len. Maar hij was vooral een warme, har-
telijk man, die niemand uitsluit.  

Hoessein Bouzaoud
Omdat er soms ouders zijn die onvol-
doend zicht hebben op wat hun kinde-
ren doen, vind ik het belangrijk dat de
buurtouders de jongens op straat aan-
spreken. Dikwijls zijn het goede jongens
die gemakkelijk in verkeerd gezelschap
terecht komen. Persoonlijk zou ik graag
meer vertier voor die jongens in de wijk
willen organiseren want daar is duidelijk
behoefte aan. Het opbouwwerk coörd-
ineert onze werkgroep. Als zij zouden
wegvallen, valt het cement weg en stort
alles in. Het overlijden van Osman was
voor mij een grote klap. Onze persoon-
lijke verhalen lopen nogal parallel. 

Wil Wolfs
Ik ben vrijwilliger in de huiswerkklas.
Daar helpen we jongeren van het voort-
gezet onderwijs met hun huiswerk, we
overhoren ze of leggen dingen nog een
keertje uit. Als trambestuurder heb ik
geregeld te maken met negatief gedrag
van jongeren. Ik vind het belangrijk dat
ik zo de kans krijg om ook op een posi-
tieve manier met jongeren om te gaan.
Het is heel belangrijk dat wij in de
buurtwinkel samen met de aktiegroep
en de opbouwwerkers zitten. De buurt-
winkeliers vangen nieuwe jongeren op
en ze zijn aanspreekpunt als de huis-
werkklas niet open is. We hebben hier
als vrijwilliger meer zeggenschap dan in
een clubhuis. We beslissen gezamenlijk
over het beleid en de aanname van
coordinatoren. De opbouwwerkers
begeleiden de coordinatoren en helpen
problemen oplossen. Als wij van de jon-
geren of hun ouders dingen uit de wijk
horen, kunnen wij hen weer makkelijk
doorsturen naar de opbouwwerkers en
de aktiegroep. Veel jongeren zijn vanuit
de huiswerkklas actief geworden in de
wijk. De huiswerkklas bestaat al dertig
jaar, dat is uniek in deze stad en dat is
onder andere te danken aan deze ‘ver-
vlechting’, die ik ‘kruisbestuiving’ zou
noemen.

Gera Pols
Ik deed als vrijwilliger al wat in de wijktuin
en zo kwam ik in aanraking met het thee-
terras. Ik ben graag dienstbaar en bij het
terras gaat dat vanzelf. Het opbouwwerk is
voor mij een vanzelfsprekendheid. Het
werk bij het terras is vrij autonoom, maar
het is toch een plezierig idee dat op de
achtergrond het opbouwwerk er is om ons
eventueel bij te staan. Osman was voor mij
een buitengewoon iemand met zijn hart
op de juiste plaats. Hij was een geëmanci-
peerde man.

Rotterdam’ in Sosyal 
Danismani Osman Dogan

Kimseyi unutmamak
icin, bu gazete aracili-
giyla yardim eden, kat-
kida bulunan ve bizleri
yalniz birakmayan
dostlara, arkadaslara,
kurumlara ve butun
herkese ilgiden dolayi
cok tesekkur ediyo-
rum. Benim, cocuklari-
miz, torunlarimiz ve
yakin akrabalarimiz
icin Osman herzaman
het Oude Westen’ de
yasayan herkesin icin-
de ve kalbinde yasiya-
cagi icin ne mutlu. 
Marianne Dogan

Coskun Buyukyilmaz
Ik ben gastheer in de buurtwinkel omdat
ik het leuk vind om actief te zijn. Ik doe
alle mogelijke klusjes in de buurtwinkel.
Het contact met alle opbouwwerkers is
goed, maar Osman was als een vader
voor me. Ik ga hem heel erg missen.

M. Bouchti
Als bewoner van het Oude-Westen vind ik het belangrijk de
drugsoverlast te bestrijden op een goede manier en zo een
bijdrage te leveren aan de samenleving. Het opbouwwerk is
voor mij belangrijke om de contacten met de overheid te
regelen. Ik ben er van overtuigd dat het langzaam goed
komt. Over Osman heb ik me altijd verbaasd. Hij was altijd
vrolijk en geïnteresseerd. Ik dacht weleens hoe houdt hij dit
vol? Voor mij was hij een vriend, een broer. Hij keek altijd ver-
der dan eigenbelang

Buurtkrant
Oude Westen 

geen zinnig mens
kan zonder

Hassan Karalt: 
Hassan is vrijwilliger bij de Turkse werk-
groep. Een werkgroep die heel veel activitei-
ten organiseert. Osman was hier een grote
stimulans in. De werkgroep gaat in ieder
geval door. Het is een belangrijke groep
binnen de Aktiegroep. Wie van het
opbouwwerk onze vraagbaak wordt zullen
we wel zien. We moeten er wel voor zorgen
dat de Turkse pagina in de buurtkrant blijft
bestaan. 

De Aktiegroep-leeuw
Ik ben al heel lang het symbool
van de kracht en de mondigheid
van de bewoners van het Oude
Westen. Op 5 februari was ik weer
helemaal aanwezig in de wijk. Op
de presentielijst van de bijeen-
komst in Odeon stonden 425 per-
sonen en daar waren de bekende
aktiegroepers en alle mensen die
te laat kwamen niet bij. Mijn grote
vriend Osman was daar heel blij
mee en daar werd ik weer vrolijk
van, want hij was jarenlang een
van de stille krachten achter mij.
Ook na de vergadering heb ik me
vertoond. Toen een sneaky bewo-
ner die het niet met ons eens was
bij een buurman ging klagen dat
het een schande was dat zijn
vrouw in Odeon het woord had
gevoerd, werden een heleboel
buurvrouwen boos. Ook met
hoofddoek is er niet met mij te
sollen.

Bas Munne
Ik ben buurtagent in wijkteam het Oude
Westen. Als buurtagent ben je vertrou-
wenspersoon en hulpverlener, maar je
werk heeft ook preventieve (waarschu-
wen, voorlichten, bewustworden) en
repressieve (bekeuren) kanten. Ik neem
deel aan het lokaal zorgnetwerk waar
mensen worden besproken die dringend
hulp nodig hebben. De buurtwinkel is

voor mij een belangrijke plaats. Hier
ontmoet ik buurtbewoners, vrijwilligers
en opbouwwerkers en blijf ik op de
hoogte van wat er speelt en leeft in de
wijk. Tal van initiatieven vinden hun
oorsprong vanuit deze locatie. De poli-
tie doet onder andere mee aan Drugs in
Kleur, het winkelstratenoverleg en het
pandenoverleg. Ik had een bijzondere
band met Osman, omdat ik zestien jaar
geleden samen met zijn dochter Nurcan
bij de politie kwam werken en wij bei-
den geplaatst werden in het Oude
Westen. Osman bleef voor mij een
belangrijk contact in de wijk. Hij trok
zich het lot aan van eenieder die in de
verdrukking kwam en wij wisten elkaar
altijd te vinden om daar samen wat aan
te doen. Discretie stond bij hem hoog
in het vaandel. Hij was een integer en
krachtig persoon die altijd voor ieder-
een klaar stond. 

Buurtkrant
Oude
Westen

Geen zinnig
mens

kan zonder

Yardimseverligiyle, Rotterdam het Oude Westen bolge-
sinde taninan Sosyal Danisman Osman Dogan  06
Subat cuma gunu oglen vaktiyle aramizdan ayrildi. 1969
yilinda Hollanda’ya gelen ve 25 yildir sosyal gorevli ola-
rak calisan Osman Dogan ozellikle Rotterdam kentinde  
- basta Turkler olmak uzere – diger gocmen vatandasla-
ra gonullu olarak calismistir. 
Vefatindan birkac saat once calisma arkadaslariyla bir-
likte ‘Buurtkrant’ gazetesiyle ilgili toplantiya katilmisti
Osman.
Onceki aksam Odeon’ da yapilan toplantiyla ilgili bera-
ber sohbet edilmisti. Buyuk ilgiden dolayi herkes mutluy-
du.
Aradan bir kac saat gecmisti ve Osman agabeyimiz ara-
mizda degildi. O yoktu artik. Herkes haberi almisti ve
hizla Aktiegroep’ a kosuyordu. Neden? Neden, olamaz”
diyen aglamakli sesler geliyordu kulaga. “ Ama Osman
agabey ile ilgili bircok projelerimiz, hayallerimiz vardi. Bu
olamazdi”. 
Agabey, evet bir agabeydi Osman Dogan. Osman,
kucuk buyuk farketmez herkes icin birsey birakmisti
arkasinda. Kimi icin dedeydi, kimi icin amca, kimi icin
agabey yada bir baba kadar yakindi; ama hicbir zaman

bir “bey” olmadi Osman’imiz. O kadar yakindiki herkese,
o kadar sicaktiki. 
Bir yandan feryat ediliyordu, diger yandan ise ozel anma
ve cenaze toreni icin herkes elinden gelen yardimi esir-
gemiyordu. Ve iste o gun; 10 Subat sali aksami gelmisti.
Iste o aksam Osman agabeyimiz bize dunyadan uzak
bir gece yasatti. Herkes ozlem icinde, herkesin ici ve
yuregi yaniyordu. Aramizdan yolcu ediyorduk Osman
agabeyimizi; ama icimizden, kalbimizden ve gonlumuz-
den ayrilmayacagina guveniyor ve soz veriyorduk.
Program gonul dostlarin yardimiyla desteklenip guzel bir
gorunum kazanmisti. Anma torenine bine yakin Osman
‘severleri’ katilmisti. Marianne Dogan “Benim cigerim
alindi hastahanede ve simdi ise kalbim alindi”, diyerek
salonu huzunlendirmisti. 

Bu bir veda degildi, sen hep bizimleydin, bizimlesin ve
bizimle kalacaksin Osman agabey!

Osman agabeyimizin saz tellerini susledigindeki gibi “
Seni nasil ozledim. Bilemez bilemez bilemezsin. Yaniyor
kalbim kalbim benim. Sonmuyor sonmuyor sonduremez-
sin. Belki beni anarsin, belki de hic anmazsin. 



Hoessein Amhaiche
Ik werk bij Stichting Wenk bij de facilitai-
re dienst en ondersteun het jongeren-
werk. Ik organiseer activiteiten met de
jongeren zoals sporten en theaterbezoek.
Ik help Bram altijd bij zijn activiteiten
voor de Aktiegroep. Los van WenK heb ik
in de buurtwinkel aangeklopt als ik infor-
matie nodig had. Bijvoorbeeld over het
vinden van een huis en bij het opstellen
van een brief. Ik werd dan op weg gehol-
pen door een opbouwwerker en kon
daarna zelf weer verder. Zij weten de
weg naar instanties snel te bewandelen. 
Osman huurde een locatie bij ons voor
de Turkse Dansgroep, ik heb Osman
goed gekend, waren er maar meer van
dat soort mensen.

Jan Buijs
Ik ben lid van de vereniging BOOG (bewo-
ners en ontwikkelingsorganisatie `s
Gravendijkwal) en onderhoud de contac-
ten tussen BOOG en de Aktiegroep. Ik
kom al vanaf de jaren tachtig in de buurt-
winkel en ik breng ook altijd de buurtkrant
rond op de `s Gravendijkwal. Ik doe ook
mee aan Drugs in Kleur, dat was zonder
de Aktiegroep nooit van de grond geko-
men. Ik doe deze dingen uit eigen belang.
Dat belang is een goede woonomgeving.
Daar werkt de Aktiegroep hard aan. De
buurtwinkel is een plek waar ik altijd met
vragen terecht kan, waar ik altijd antwoor-
den krijg van het opbouwwerk en waar ik
ook de laatste roddels hoor. Ik heb het
meeste contact met Petra. Osman was een
aardige vent, hij was altijd bereid om naar
je te luisteren

Nora Storm
Vijftien jaar geleden ben ik gestart met
Top Score. Nu doe ik nog woonbegelei-
ding van drugsverslaafden en help ik
waar nodig mee om de drugsoverlast in
het Oude Westen terug te dringen. Dat
doe ik omdat ik me betrokken voel bij de
stad en in het bijzonder bij de wijk waar
ik woon. Deze opbouwwerkers zijn
onmisbaar voor de dingen die ik doe, ze
zijn de verbindende figuren. Osman zal
een groot gemis worden. Als men wil dat
er onrust ontstaat, moet men deze
opbouwwerkers weghalen. De buurtwin-
kel is een laagdrempelige ontmoetings-
plek. Afblijven van die zaken waar het nu
juist zo goed gaat!

Katinka Broos
Ik werk bij het wijkpastoraat. Wij bieden
een veilige plek en aandacht aan bewo-
ners van het Oude Westen die iets extra-
’s nodig hebben. We hebben een weke-
lijkse eetclub, we helpen mensen met
formulieren en we zijn postadres voor
‘generaal-pardonners’ die nog geen vast
woonadres hebben. Ik zie ons werk als
aanvulling op het opbouwwerk dat
bewoners ondersteunt die beter in staat
zijn om zelf initiatieven te ondernemen
of opgestarte activiteiten voor een groot
deel zelfstandig door te zetten. Osman
keek bij ons eerst de kat uit de boom.
Hij houdt religie en werk graag geschei-
den. Maar allengs zijn we allerlei dingen
samen gaan doen, zoals het schoonve-
gen van de straten na oud-en-nieuw en
de ouderensportmiddag. Daarnaast
wisten we elkaar te vinden als het om
individuele hulpverlening ging

Rinus Nijhuis
Ik zit in de werkgroep Drugs in Kleur en
in de bewonersgroep Josephplein. Die
bewonersgroep is gestart op initiatief
van opbouwwerker Fouad. Hij had
gehoord van onze klachten over het
dealen en het drugsgebruik op het
plein en wilde daar samen met ons wat
aan doen. Hij heeft veel mensen bij
elkaar gebracht en de politie, De
Nieuwe Unie en de gemeente erbij
gehaald. En dat heeft gewerkt. Na twee
jaar was het plein schoon en dat is zo
gebleven. We bellen de politie als er iets
aan de hand is en die treedt dan gelijk
op. We hebben geleerd hoe we de
gebruikers en jeugd die rotzooi maakt
zelf kunnen aanspreken. We hebben de
inrichting van het plein verbeterd en
verfraaid en we organiseren tweejaar-
lijks een feest. Door de oplossing van de
problemen en door wisseling van bewo-
ners werd de werkgroep kleiner.
Daarom zijn we mensen thuis gaan
opzoeken om duidelijk te maken wat
we bereikt hebben en wat ervoor nodig
is om het zo te houden. Fouad is nog
steeds belangrijk voor ons. Hij kan over-
dag voor ons bellen. Ik heb niet zoveel
vrije tijd, dus het is belangrijk dat hij
vlakbij zit, dat ik na mijn werk nog snel
even bij de buurtwinkel naar binnen
kan lopen.Ayse Tosun

Mijn vader was al actief bij de Turkse
werkgroep en hij is mijn voorbeeld. Ik ben
actief geworden bij de Aktiegroep toen ik
gevraagd werd om mee te doen bij de
organisatie van het Aktiegroep Café. Nu
zit ik in de Turkse werkgroep, ik notuleer
bij vergaderingen en loop mee met Drugs
in Kleur. Ik zit ook in de cliëntenraad bij
het Medisch Centrum.
Ik wil een voorbeeld zijn voor de jongeren
in de wijk. Het is mijn sociale betrokken-
heid en ik denk dat het goed is voor mijn
sociale ontwikkeling en het staat ook goed
op je CV!
De buurtwinkel is een plek waar ik heel
gemakkelijk naar binnen loop. Ik kan er
altijd terecht maar ook lekker mijn eigen
gang gaan. Sinds een half jaar zit ik in de
redactie van de website. Ik heb er nog
samen met Osman een cursus voor
gevolgd. We hadden grote plannen om de
website nog meer te verbeteren. Ik kon
heel goed met Osman opschieten. Het
was altijd zo gezellig met hem.

Wim Landvreugd
Ik draai op donderdag van 18.30 tot
19.30 uur het spreekuur ‘Samen door
een deur’. Op andere tijden zitten
andere vrijwilligers klaar. Toen ik eraan
begon, was ik sceptisch. Waarom zou-
den mensen hun zaken niet zelf met de
verhuurder kunnen oplossen? Ik weet
nu beter. Mensen komen er soms
gewoon niet doorheen. We doen het
spreekuur in de buurtwinkel, die plek
kennen veel mensen, het is laagdrem-
pelig en vandaar dat we al 200 klach-
ten hebben genoteerd en doorgespro-
ken met De Nieuwe Unie. We hebben
veel gehad aan de opbouwwerkers. Zij
weten beter de weg in het land van de
instanties, ze hebben ons geadviseerd
om ons te laten bijscholen en voorlich-
ten en om in gesprek te gaan met De
Nieuwe Unie zodat we echt iets zouden
kunnen bereiken. We zijn nu ruim twee
jaar bezig. Zonder de opbouwwerker
die een beetje kan schuiven met haar
agenda en zonder die vaste plek, was
het spreekuur al lang afgelopen.

Bram Beek
Ik werk bij Stichting WenK op de afde-
ling facilitaire diensten. Ik ondersteun
alle afdelingen en draag zorg voor de
locaties. Bij activiteiten van de
Aktiegroep ben ik altijd ondersteunend
als er licht of geluid nodig. Ik ben bij-
voorbeeld altijd de geluidstechnicus bij
het zomerfeest, de seniorendag, het
nieuwjaarsfeest en bij de 8 maartviering.  
De opbouwwerkers slaan bruggen tus-
sen alle organisaties binnen het Oude
Westen. Het is goed dat ze in de buurt
zitten. Ik ben blij dat ik Osman gekend
heb en met hem samen heb mogen
werken.

Jan van Halderen
Opzoomeren is mijn ding. Ik wil mijn
straat schoon, heel en veilig houden.
Het gaat eigenlijk altijd vanzelf, je
begint er een keer mee en je blijft er
mee doorgaan. Mijn buren weten niet
beter, we hebben een close contact
met elkaar. We vieren Sinterklaas,
Halloween, Kerst en Oud en Nieuw in
de straat, dat is gezellig. En ik sta achter
de bar bij het Aktiegroep Café dat vind
ik ook gezellig. Ik doe die dingen
omdat ik dat zelf leuk vind om te doen,
het geeft me ontspanning als ik lekker
bezig ben in mijn straatje.
De buurtwinkel is een plek waar je op
terug kunt vallen. Ik zou niet weten
waar je zomaar terecht kan, dan moet
het via, via, via en weet je niet hoe je
verder moet komen. Ik wilde bijvoor-
beeld plantenschalen in de straat en dat
werd zo geregeld. En toen we een
geluidsinstallatie aanvroegen bij de
Centrumraad zijn we door het opbouw-
werk op weg geholpen. Osman ken ik
als opzoomercontact en ik heb heel
vroeger nog bij hem in de straat
gewoond. Mijn zus heeft met zijn
vrouw Marianne in het ziekenhuis gele-
gen. Die twee hadden veel lol samen.
Mijn zus is helaas drie jaar geleden
overleden.

Roland Claver
Ik ben sportbuurtwerker van de gemeen-
telijke dienst voor sport en recreatie. Ik
organiseer op verzoek van allerlei partijen
sportactiviteiten in de buurt. Samen met
de aktiegroep organiseer ik sinds 2000
het zomerfeest, ik heb de jeu de boules-
competitie voor ouderen opgezet en
twee toernooien georganiseerd. Samen
met Osman heb ik de sportdag van het
wijkpastoraat georganiseerd. De
opbouwwerkers zijn voor ons als sportsti-
muleerders onmisbaar als signaleerders
van de behoeften aan sport en beweging
in deze wijk.      

Rini den Otter
Ik doe aan allerlei activiteiten van de
Aktiegroep mee; nuttige activiteiten zoals
Drugs in Kleur en leuke activiteiten zoals
het Aktiegroep Café. Dat doe ik omdat ik
als wijkbewoner mijn steentje wil bijdra-
gen aan het samenlevingsklimaat in de
wijk en omdat ik betrokken wil zijn bij de
wijk waar ik woon. De buurtwinkel is voor
mij een rustpunt, crisiscentrum en ont-
moetingspunt. Met Osman had ik altijd
een bijzondere band. We begrepen elkaar
snel, we hadden veel waardering over en
weer en we konden altijd op elkaar reke-
nen. In een volgend leven zou hij met mij
trouwen, zei hij wel eens tegen mij. Wie
als man en wie als vrouw moesten we nog
uitzoeken. Hij moet nog even wachten,
want ik wil nog een lang en gelukkig
leven met mijn Cora.

Aziza Daal
Ik ben actief in de bewonersgroep van het
Josephplein, ik zit in de ouderraad van de
Augustinusschool en ik ben wijkambassa-
drice en deel van het wijkweb van het
Oude Westen. Op de school ben ik ook
overblijfmoeder en help ik mee met kin-
deractiviteiten. Het wijkweb heeft te
maken met veiligheidskwesties. Toen ik
hier acht jaar geleden vanuit Spangen
kwam wonen, schrok ik echt van de vele
drugsgebruikers en dealers op de straat.
En helemaal toen ik merkte dat mijn
dochter van twee al ‘junkies’ aan kon wij-
zen. Door de activiteiten op het plein en
door het wijkweb is er veel verbeterd. Ik
voel me hier nu veilig. Voor mij zijn de
opbouwwerkers de wortels van de bewo-
ners. Zij helpen bij het organiseren van de
activiteiten en door hun contacten met de
instellingen en hun jarenlang doorzetten,
worden problemen opgelost. Zo gaat De
Nieuwe Unie eindelijk iets aan de water-
overlast in onze kelders doen. Ik heb voor-
al met Fouad te maken. Osman was voor
mij die aardige man waar je altijd even
mee kon babbelen en grapjes maken. Ik
had groot respect voor hem. Het is nu
leeg daar aan die tafel.

Madrie Diepa
Ik ben actief in de bewonersgroep
Josephplein, Drug in Kleur en in de
Steungroep van de Aktiegroep. Dit
doe ik al bijna 30 jaar uit liefde voor
mijn wijk. Hier woon ik samen met
mijn kinderen die hier geboren zijn.
Het is een pracht van een wijk met
diversiteit van bewoners en  bedrijven
en het is leuk om de mensen door
middel van activiteiten dichter bij
elkaar te brengen. De opbouwwerkers
zijn voor ons de schakel met de instel-
lingen. Door hun bemiddeling kun-
nen wij onze plannen realiseren.
Osman kwam ik iedere ochtend tegen
als hij en ik naar ons werk gingen. We
groetten en lachtten en gingen onze
eigen weg. Nu moet ik accepteren
dat ik hem niet meer zal tegenkomen.
Toch voel ik mij niet zo verdrietig
omdat ik het gevoel heb dat hij over
ons zal waken. Hoe het verder gaat
met de opbouwwerkers en met de
Aktiegroep, samen onder een dak, hij
blijft in ons midden. Niemand kan
onze vriendschap en de goede dingen
die hij voor de wijk gedaan heeft
meer afpakken. In ieders harten zal hij
blijven bestaan en zijn voorbeeld zal
voor ons een steun blijven.

Annelies de Weerd
Ik wil mijn tijd graag nuttig besteden
voor mijn straat en voor mijn wijk. Ik ben
met de Hiero begonnen nadat bleek dat
het opbouwwerk er geen tijd meer voor
had. Ik werk er zelfstandig aan, maar er is
altijd wel even overleg met het opbouw-
werk. Zonder opbouwwerk zou het niet
mogelijk zijn omdat ruggespraak noodza-
kelijk is. Osman was voor mij erg belang-
rijk. Vaak overlegden we samen. Ik werd
door hem gehoord.

Mercedes Taboada
Na mijn terugkeer uit Spanje ben ik als
vrijwilliger begonnen in de speeltuin. Ik
kwam regelmatig met mijn dochter in
de speeltuin en zo kwam van het een
het ander. Nu ben ik in opleiding voor
kinderwerker. Het speelcentrum heeft
via de kinderen veel invloed in de wijk.
En Osman was daar een vanzelfspre-
kend onderdeel van. Hij organiseerde
de internationale kinderspeeldag. Ik
ben benieuwd of dat nu nog doorgaat.
Ik kende Osman goed. We zijn als het
ware samen opgegroeid.

Jenny Vermeeren
Woonstad Rotterdam investeert de
komende jaren flink in het Oude-Westen
in de kwaliteit van de woningen en de
leefomgeving. Bij grote projecten
betrekken we de Aktiegroep erbij. Door
inbreng van de bewoners worden de
projecten inhoudelijk beter en kunnen er
betere afwegingen gemaakt worden.
Dat maakt dat de Aktiegroep voor ons
een belangrijke samenwerkingspartner
is. Het opbouwwerk komen we in de
contacten met de Aktiegroep/bewoners
regelmatig tegen. 
Met Osman was het plezierig werken.
Hij probeerde iedereen te overtuigen
met de hoogst haalbare variant. Hij was
erg gevoelig voor stemmingen onder
bewoners en hij liet je nooit onvoorbe-
reid de “ring” in gaan. Wij voelden zijn
betrokkenheid naar twee kanten.
Dankzij Osman en de Aktiegroep zijn er
heel wat werkgroepen opgericht waar
we allemaal ons voordeel mee doen. 

Jan van de Berg
Het belang van de Aktiegroep is groot
voor de Leeuwenhoek omdat het een
laagdrempelige ingang is naar de wijk.
Mede door het opbouwwerk is er zo
een contact met iedereen en alle
instanties zonder onderscheid des per-
soons. Osman was het Oude-Westen.
Hij was de spil waar iedereen bij
terecht kon. Zonder zijn activiteiten te
verwaarlozen gaf Osman je het gevoel
dat je belangrijk was als persoon.
Osman was te vertrouwen.

Platform Toezicht Watt
Het Platform Toezicht Watt is op initiatief
van bewoners van de Gouvernestraat en
de Westersingel ontstaan naar aanleiding
van geluidsoverlastklachten over Watt,
door de grote afzuiginstallatie en de bas-
dreun van de muziek. Watt schakelde
een onderzoeksbureau in om oorzaken
en oplossingen in kaart te brengen maar
hun rapport werd afgekeurd door de
Dienst Milieuzaken. Nu ligt er een rap-
port dat wel voldoet aan de eisen en zit-
ten we met een nieuwe directie om de
tafel. Alles bij elkaar heeft dit gezorgd
voor behoorlijk wat vertraging. Het stre-
ven is om in de loop van het jaar alle
geluidsoverlast op te lossen. Het plat-
form Toezicht, bestaande uit bewoners,
politie, DCMR, Watt en opbouwwerker
Fouad, komt geregeld bij elkaar om de
voortgang te bespreken

Wilma Kruger
Aanleiding voor het starten van deze
werkgroep was de constatering dat
kinderen wel erg weinig respect had-
den voor de natuur. Dat hadden ze
omdat ze eigenlijk geen idee hebben
wat de natuur inhoudt. De Aktiegroep
heeft dit opgepikt om hier iets aan te
doen en zo de kinderen iets te leren
over de natuur en tegelijkertijd meer
respect bij te brengen. Zo werd het
via de bewoners/aktiegroep bij de kin-
deren gebracht. Intussen is het een
heel uitgebreid educatief programma
geworden. Het is een gerustellende
gedachte dat er een organisatie zoals
de combinatie opbouwwerk/aktie-
groep achter ons staat. Met Osman
was ik na al die jaren vergroeid.

Gerard Roijackers
Ik ben voorzitter van Vereniging
Nieuwe Binnenweg, die de belangen
behartigt van iedereen die in en
rondom deze winkelstraat werkt,
woont en actief is. In de anderhalf
jaar van ons bestaan hebben we
onder andere de Inside Outmarkt,
Levende Beelden, de Kerstmarkt en
de kinderkoninginnedag georgani-
seerd. Het streven is om de Nieuwe
Binnenweg prettiger en veiliger te
maken door de straat veel meer te
koppelen aan de wijk het Oude
Westen. Dan kom je automatisch bij
WENK en de Aktiegroep uit. Door
WENK konden we kinderen bij onze
activiteiten betrekken. Door de
Aktiegroep en het opbouwwerk
komen we in contact met al die
gekke, leuke en betrokken bewoners
van het Oude Westen. 

Samir Louki
Ik help bij en ondersteun activiteiten in
het Oude-Westen. Zoals Opzoomeren,
niet alleen in mijn eigen straat maar ook
help ik in andere straten. Met andere vrij-
willigers en het opbouwwerk organiseren
we de Oude-Westen dag, wat een feest is
voor de hele wijk. Bij het Aktiegroep café
en bij de baliedienst sta ik ook mijn man-
netje. Ik doe dit met veel plezier en
omdat ik graag een bijdrage lever aan de
wijk. Zonder het opbouwwerk zouden
heel veel van deze activiteiten niet luk-
ken. Waarschijnlijk zouden ze niet eens
georganiseerd worden. Met het overlij-
den van Osman gaan er wel dingen ver-
anderen. De gezelligheid gaat weg.

Fariel Imami
De wijk moet opknappen is mijn
devies. En aangezien ik afgekeurd
ben wil ik wat doen voor mijn wijk.
Zo lever ik binnen mijn mogelijkhe-
den een bijdrage. Het opbouwwerk
betekent veel voor ons. Zij maken het
voor ons leefbaar. Zonder opbouw-
werk zijn we stuurloos. Osman ken ik
vooral via de kinderen.

Karmidjoh Siman
Ik ben contactpersoon parkeergarage
Nieuwe Binnenweg 2. Dat doe ik om de
belangen van mede-parkeerabonnement-
houders te behartigen. We zorgen dat de
parkeergarage goed wordt onderhouden
en dat er niet illegaal wordt geparkeerd.
We vergaderen geregeld met stadstoe-
zicht en de aktiegroep Oude Westen. Het
is heel handig dat we dat in de buurtwin-
kel kunnen doen, want dan kunnen we tij-
dens vergaderingen makkelijk even een
kijkje nemen in de garages. Onze activitei-
ten worden gecoordineerd door een
opbouwwerker. Opbouwwerkers moeten
dicht bij de mensen staan. Letterlijk: dus
in de buurt werken. En figuurlijk: ze moe-
ten een bepaalde binding hebben met de
wijk. Daarom kan het een voordeel zijn als
ze in de wijk wonen. We zullen Osman
heel erg missen.

Joke van de Pluijm
Als 1e wijkambassadeur van het
Oude-Westen wil ik me inzetten
voor de wijk. Het project “Groene
Duimen” kende een moeizame start,
maar dankzij de niet aflatende sti-
mulans van het opbouwwerk is het
toch van de grond gekomen.
Zonder die stimulans zou dat zeker
nog niet gelukt zijn.
Osman zal ik missen. Voor mij was
hij een grote knuffelbeer, altijd
gezellig en bereid om te luisteren.

Aye en Nihat Boztepe Aydin
Wij wonen sinds twee jaar in de
Zijdewindestraat. We zitten daar in de
Vereniging van Eigenaren en we hebben

meegedaan met het organiseren van
een groot Opzoomerfeest op het
plein. Iedereen had wat te eten
gemaakt, we hebben spelletjes geor-
ganiseerd, het was een groot multicul-
tureel feest. Veel mensen hier hebben
het druk met werken maar door het
feest kennen we elkaar nu allemaal. Ik
(Nihat) woon hier al veertig jaar. Mijn
vader is vanaf het begin actief in de
Turkse Werkgroep. Ik ken Osman sinds
ik als jongetje ging voetballen in
speeltuin Weena. Zijn dood is een
groot verlies voor ons
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Döndü Ozdemir
Mijn contact met het opbouwwerk
bestond eigenlijk uit een contact met
Osman. Maandelijks hebben we overleg
met diverse zorginstanties over allochto-
ne ouderen. Osman nam tijdens dit
overleg dikwijls het initiatief en wist
iedereen te motiveren. Mij persoonlijk
maakte hij wegwijs. Hij kon ons haarfijn
vertellen wat er speelde in zijn buurt,
het Oude-Westen en waar de mensen,
dus ook de ouderen behoefte aan had-
den. Niet alleen zijn betrokkenheid naar
zijn werk was kenmerkend maar vooral
zijn, met hart en ziel, betrokkenheid
naar de medemens. Zelden heb ik
iemand ontmoet die zo over grenzen
heen kon kijken en altijd vol zat met
frisse ideeën. Hij was een onverslaanba-
re, onvermoeibare doorzetter met een
creatieve aanpak. Hij was voor mij het
bewijs dat een opbouwwerker het ver-
schil maakt in een wijk en dat verbinden
van mensen en organisaties wel degelijk
mogelijk is. Inzetten om veranderingen
op gang te brengen, door ons onvoor-
waardelijk in te zetten. Ons niet ver-
schuilen achter beleid, regels en natio-
naliteiten maar creatief oplossingsge-
richt te werk gaan. Daarbij vooral niet
bang zijn voor veranderingen. Osman
was voor mij het bewijs dat het kan en
dat het zonder opbouwwerk een veel
moeizamere weg is

M’hamed Tighadouini
Ik ben hier opgegroeid. Ik kwam veel in
speeltuin Weena en in de Gaffel; en door
de huiswerkklas, leerde ik de opbouw-
werkers en de vrijwilligers in de buurt-
winkel kennen. Zij hebben mij gevormd
tot wie ik nu ben. Daarom wil ik nu iets
teruggeven. Op maandag en donderdag
help ik Fouad mee op het spreekuur
voor oudere Marokkanen. We helpen
hen met formulieren en contact met
instanties. Daarnaast wil ik iets voor de
jongeren doen. Ik herken mezelf in hen.
De meesten zitten op school, hebben
bijbaantjes maar weten niet goed raad
met hun vrije tijd. Als ze op straat rond-
hangen en wat harder praten, vinden
mensen het al snel overlast. Er zou hier
een jongerencentrum moeten komen,
niet een traditioneel buurthuis maar een
plek waar jongeren verder geholpen
worden met hun toekomst. Waar ik me
echt boos over maak, is de criminalise-
ring van (vooral Marokkaanse) jongeren
en het gemak waarmee privacygevoelige
informatie over de jongeren in deze wijk
uitgewisseld wordt in het kader van de
zogenaamde ‘groepsaanpak’. Ik heb dat
op alle niveaus aangekaart, inclusief de
Minister van Wonen, Wijken en
Integratie. Toen ik uitgenodigd werd om
deze kwestie in Den Haag te komen
bespreken, heb ik onder andere
opbouwwerker Natalie gevraagd om
mee te gaan. Het is heel kwalijk dat dat
door de Centrumraad tegen haar
gebruikt wordt.

Kresten Reniers
Ik zit in de werkgroep Koop van de
aktiegroep. Wij overleggen met De
Nieuwe Unie over de woningverkoop
en praktische zaken omtrent verkochte
panden. Die werkgroep is er gekomen
omdat er een aantal jaren geleden
veel mis ging in het stukje
Zijdewindestraat waar ik een huis
gekocht heb. Huizen bleven lang leeg
staan en er werden hennepkwekerijen
in gevestigd. Omdat De Nieuwe Unie
onze klachten niet echt serieus nam,
ben ik op advies van een buurman
naar de buurtwinkel gegaan. Petra, de
opbouwwerker, ging er voortvarend
mee aan de slag. Ze schakelde de poli-
tie in en toen waren die kwekerijen
snel verdwenen. We hebben De
Nieuwe Unie ook wat op weten te
peppen. Men is nu actiever aan het
verkopen en ze zijn gezakt met koop-
prijzen en huren zodat deze straat ein-
delijk goed bewoond wordt. De werk-
groep Koop houdt zich met de hele
wijk bezig. We houden in de gaten of
leeggekomen woningen snel in de ver-
koop gaan en zo nodig later weer ver-
huurd worden.

Hans Maas
Ik zit in de klankbordgroep, de
groep bewoners die met De
Nieuwe Unie en de Centrumraad
over de nieuwe plannen praat,
en ik ben voorzitter van het
bewonersoverleg
Drievriendenstraat en omgeving.
We hebben geOpzoomerd,
straatregels en een convenant
vastgesteld met de Centrumraad
en de gemeentelijke diensten. De
laatste jaren gaat al onze aan-
dacht naar de paalrot. De
Nieuwe Unie gaat de huurhuizen
slopen en de vier eigenaar-bewo-
ners krijgen hulp bij het vernieu-
wen van de palen. We hebben
gepraat met de architect over de
nieuwbouw en met kunstenaars
over de beschildering van de
slooppanden. Veel bewoners
komen na sloop terug, sommi-
gen als kopers, anderen blijven
huren. Dus de sociale structuur in
dit stukje Oude Westen blijft
gelukkig behouden. Fouad is
onze contactpersoon. Veel men-
sen kunnen door werk overdag
niet naar instanties bellen, dat
doet hij voor ons. Osman ken ik
vooral als aardige buurman, ik
zag hem vaak ’s morgens als we
allebei naar ons werk gingen en
hij kwam altijd op onze feestjes.

Ahmet Aydin
Ik ben een geboren en overtuigde
Oudewestenaar. Ik heb er een huis
gekocht en ik ben actief in de Turkse
Werkgroep, dat is een groep mensen
die de betrokkenheid van de Turkse
gemeenschap in de wijk wil bevorde-
ren. Activiteiten van de Werkgroep zijn:
turkse taalles voor de kinderen, saz-les,
volksdansen, jaarlijks republiekfeest,
internationaal kinderfeest, handvaardig-
heidscursussen en op verzoek voorlich-
ting over allerlei zaken. Die activiteiten
staan open voor iedereen. We willen
onze rijkdom delen met alle mensen in
het Oude Westen. Osman is altijd de
stuwende kracht achter de Turkse
Werkgroep geweest. Hij zorgde ervoor
dat mensen zelf verantwoordelijkheid
namen, in de Werkgroep en daarbui-
ten. Blijf niet buiten, kom binnen, was
zijn motto. Ook als je niet perfect
Nederlands spreekt, kan je iets doen.
Het is mooi dat zijn voorganger
Mustapha Aksu tijdelijk zijn taak als vrij-
williger overneemt. Dat biedt ons tijd
om een goede nieuwe taakverdeling te
maken.

Sanise Çali�kan-Koçak
Op woensdagmiddag geef ik les in
textielverven en sieraden maken. Ik
ben dit via Osman gaan doen. De
moeders van de kinderen die Turkse
les kregen, ontmoetten elkaar op
zondag dan bespraken we serieuze
thema`s. Maar de vrouwen wilden
ook wel eens wat leuks doen met
elkaar, we gingen kleding maken
voor de volksdansgroep. Die meiden
kwamen ook bij mij maar nu zitten
ze op de universiteit en hebben ze
geen tijd meer.
Ik werk fulltime in de bibliotheek als
catalogusmedewerker.
Woensdagmiddag is mijn enige vrije
middag, die geef ik er graag voor
op. Het is gewoon mijn hobby. Ik
wil  moeders die thuis zitten uitda-
gen om wat te gaan doen. Ik geef
tweetalig les, er zit bijvoorbeeld ook
een Surinaamse oma bij ons op les,
dat stimuleert om Nederlands te
praten met elkaar. Mijn zus zit nu bij
Petra in het project Samen door een
Deur, dus het is ook een beetje een
sneeuwbaleffect. Osman is iemand
die je mist, het is nog steeds zo
onwaar. Hij heeft een grote leegte
achter gelaten. Wij zullen door gaan
met de dingen die hij op poten
heeft gezet. 

Atilla Nazligul
Ik ben sociaal-cultureel werker en TOS-
baas bij WENK. We organiseren sport-
en spelactiviteiten voor kinderen op alle
pleinen in het centrum en we leggen
contact met de ouders. Op het
Adrianaplein hebben we een kinderraad
opgericht, om samen regels en pro-
grammering vast te stellen. Op het
Josephplein zijn we daarmee bezig. Zelf
ben ik ooit door de sportactiviteiten van
opbouwwerker Harrie Vendeloo aan een
opleiding  begonnen. Dus wat ik nu
ben, is onder andere te danken aan de
nauwe samenwerking tussen de
Aktiegroep en het jongerenwerk. Door
de afrekencultuur is dat jammer genoeg
minder geworden. We organiseren nog
wel samen de straatspeeldag en de
Zeskamp. Osman heeft mij ooit aan een
woning geholpen en door hem ben ik
trainer geworden bij Leonidas

Jamila Bouda
Ik ben sinds vier maanden stageaire
secretariele ondersteuning bij de
Aktiegroep. Ik woon zelf in het Nieuwe
Westen, maar een vriendin van mij
heeft mij geadviseerd om hier naar
een stageplek te vragen. Osman heeft
mij de eerste dag opgevangen. Hij
stelde me aan alle collega’s en buurt-
bewoners die in en uitgingen voor.
Heel bijzonder hoe hij dat deed, ik
voelde me meteen welkom. Osman
betrok me bij alle vergaderingen die
hij had. Door hem voelde ik me weer
‘iemand’ na een periode van veel
onzekerheid en in huis terug trekken.
Hij heeft mij weer zelfvertrouwen
gegeven. Op het nieuwjaarsfeest van
de wijk zei hij tegen mijn tante: ‘Jamila
verdient een goed leven, het is een
goede meid.’ Dat zal ik nooit verge-
ten. Met geen duizend woorden kan ik
uitleggen hoe dankbaar ik ben dat ik
hem gekend heb in mijn leven.

Mohamed Haddouch
Ik ben negentien jaar bestuurslid van de
Marokkaanse Culturele Vereniging van
het Oude Westen geweest.  In ons ver-
enigingsgebouw in de
Kogelvangerstraat vinden taallessen en
voorlichting plaats. Samen met de
Aktiegroep organiseren we jaarlijks de
Oude Westen-dag en de Iftr-maaltijd.
Toen een aantal jaren geleden de ver-
houding tussen de bevolkingsgroepen
in Nederland verhardden, heb ik voor-
gesteld om wijkgesprekken te organise-
ren. Samen met opbouwwerker Fouad
hebben we de Oude Westen-debatten
opgezet. De laatste tijd richt ik me meer
op ouderen. Met een clubje van vijf
hebben we gezorgd voor een jeu de
boules-baan in het wijkpark en ik ben
nu bezig een programma te maken
voor de nieuwe 55+ruimte in de
Leeuwenhoek. 

Lenie Paul
Het belangrijkste van deze werkgroep
vind ik dat er wat gedaan wordt aan de
verdergaande verpaupering. Van de
Nieuwe Unie verwacht ik niets meer.
Vroeger was dat veel beter. Er zou veel
meer gecontroleerd moeten worden.
Opbouwwerker Fouad begrijpt de wijk
en daar hebben we veel steun aan. Met
hem samen zijn we de werkgroep de
bloeiende Gaffel gestart.

Chris Doolhoff
Werkgroep Diergaardesingel is gestart
na overlast van medebewoners. Samen
met het opbouwwerk is hier aan
gewerkt met goed resultaat. Als van-
zelfsprekend kwam het binnenterrein
ter sprake waar beslissingen over wer-
den genomen zonder overleg met de
bewoners. Dankzij de adviezen en
hulp van opbouwwerk Natalie zijn we
een heel stuk verder gekomen wat
zonder opbouwwerk niet gelukt zou
zijn. Met hulp van het opbouwwerk is
er een werkgroep woonblok
Diergaardesingel opgericht.
Osman ken ik al zo lang, hij is mijn
buurman geweest. Het is een groot
verlies voor mij en voor het Oude-
Westen.

Julya Blen
Nadat ik mijn 3 jarige studie had afge-
sloten had ik tijd over. Ik wilde altijd al
een bijdrage leveren aan de maatschap-
pij en zo kwam ik via de vacaturebank
bij het Ruilpunt terecht. Ik kende het
Oude-Westen niet, maar nu ik er toeval-
lig terecht gekomen ben vind ik het een
hartstikke leuke plek met mensen die het
hart op de juiste plaats hebben. Nadat
de subsidie voor het Ruilpunt was
gestopt hebben een aantal mensen een
doorstart gemaakt. In het begin hebben
we daar ondersteuning van het opbouw-
werk bij gekregen. We willen allemaal
dat het Ruilpunt een succes wordt en
met een mogelijke uitbreiding van vrij-
willigers gaat dat zeker lukken.

Maria Wagener
Ik doe dit om de kinderen uit de wijk
het groen te leren zien, het verschil te
laten ervaren. Het is zeer educatief.
Ook het herkennen van vogels hoort
erbij. De Aktiegroep heeft het opgezet
en de kinderen zijn zeer enthousiast.
In onze groep is Wilma Kruger coördi-
nerend en stimulerend aanwezig.
Osman heb ik in de buurtwinkel ont-
moet en ervaren als een bezige bij.
Een goede man.

Mary Moore
Mijn woning grenst aan het park en
mede daardoor voel ik me betrokken bij
het wel en wee van het park. Eigenlik
zijn we gestart door de overlast van
Nighttown. Zo was ik bang dat het park
daar de dupe van zou gaan worden. Ik
zie het als mijn burgerplicht om de boel
in de gaten te houden en zo te zorgen
dat het park bewaard blijft voor de wijk
en de stad. Het opbouwwerk is belang-
rijk in deze omdat zij het overall inzicht
hebben en weten van de geschiedenis.
Ook het contact met gemeentelijke
instanties loopt nu eenmaal veel soepe-
ler via het opbouwwerk. 
Osman was voor mij het boegbeeld van
het Oude-Westen.

Purcy Enkhuizen
Ik woon sinds 2002 in de
Saftlevenstraat en bemoei me sinds
2004 met de overlast in de portieken.
Niet omdat dat mijn hobby is, ik heb
het druk genoeg, maar ik wil hier goed
wonen met mijn gezin. We willen af
van de rotzooi, de blowende jongeren
en de slapende zwervers en daarom de
portieken afsluiten. Ik ben met vijftig
handtekeningen van medebewoners
naar de wijkmanager van het WBR
gestapt. Die reageerde afhoudend: er
was geen geld voor en de open archi-
tectuur moest behouden blijven. Op
een bijeenkomst vorig jaar kwamen
weinig mensen opdagen. Dit probleem
speelt al tien jaar en men had weinig
vertrouwen meer in de woningcorpora-
tie. Ter voorbereiding van de volgende
bijeenkomst ben ik daarom alle portie-
ken afgegaan en gevraagd om een ver-
tegenwoordiger aan te wijzen. Daarna
moest ik achter de WBR aan voor een
tijdige aankondiging van de bijeen-
komst. De opkomst was uitstekend, er
kwamen 50 mensen. Over de resulta-
ten ben ik minder tevreden. De wijkte-
ammanager gaat er een ‘businesscase’
van maken en laat eind april weten of
het doorgaat. Ik mis echte betrokken-
heid bij haar. Intussen is er wel een
band tussen de bewoners ontstaan.
Een oudere bewoonster wees mij op
het bestaan van een Opzoomerpotje,
daar hebben we een nieuwjaarsbijeen-
komst mee georganiseerd. Ik heb de
kosten zelf voorgeschoten maar kon ze
later bij Osman Dogan declareren.  

Richard de Boer
Ik heb al twintig jaar een schoenen-
winkel op de West-Kruiskade. Ik ben
voorzitter van de ondernemersvereni-
ging en zit in het bestuur van het
Down Town Beraad, die alle straten
van het echte Rotterdamse centrum
wil verenigen. Door de drugsproble-
matiek zou dit gebied een getto kun-
nen zijn, door de inzet van onderne-
mers en bewoners is het een bijzonde-
re wijk die heel hip kan worden.
Rolluiken weg, een theater/bioscoop
en meer vertier in het park, ik zie nog
veel verbetermogelijkheden. De
Aktiegroep is het centrale aanspreek-
punt en trefcentrum. Daardoor wist
Rini den Otter mij te vinden toen hij
sponsors zocht voor het vakantiehut-
tendorp. Ik kreeg kippevel van de lief-
devolle omgang met de kinderen.
Later kwam Osman bij me langs om
zijn voetbalelftal te sponsoren. Met
Osman zit het altijd goed, zei Rini die
lid is geworden van onze onderne-
mersvereniging, dus dat deden we
ook. Met Paul Claessens losten we het
tramprobleem op waar de gemeente-
lijke instanties niet uitkwamen.
Mensen met hart voor de wijk kunnen
veel bereiken. Dat botst met de afre-
kencultuur van de Centrumraad die de
Thaibox-school, ook een initiatief van
onderop, afscheept met een oefen-
zaaltje waar ze aan alle kanten uitbar-
sten. Hoewel ik in Den Haag woon,
voelde ik me op de herdenkingsbijeen-
komst van Osman toch deel van de
kracht en verbondenheid in het Oude
Westen.

Helen Tabi
Ik help mee in de wijktuin. Ik zorg voor
de planten en ik verzorg de dieren van
het dierenhof. Ik houd van werken in de
natuur en het is gezellig met de men-
sen. Zeker als er extra activiteiten zijn,
zoals theeterras, tuinmarkt en
Opzoomeren. Vanuit de tuin heb ik het
meeste contact met opbouwwerker
Natalie. Zij komt af en toe kijken, iets
regelen en afspaken maken. Osman ken
ik al zo lang ik in het Oude Westen
woon, twintig jaar dus. Hij heeft mij veel
geholpen. Het is heel erg dat hij er niet
meer is.

Marianne Maaskant
Vinger aan de pols is ontstaan als
bewonersplatform nadat er ontevreden-
heid was over de afwikkeling en infor-
matie van de Nieuwe Unie over het
Zijdewindeproject en Odeon. Via de
wijkvisiegroep is Vinger aan de Pols een
groep die controleert of de Nieuwe
Unie en de Centrumraad zich houden
aan de zaken die ze beloven en of ze
het ook waarmaken. Verder wil ik graag
op de hoogte blijven van wat er in mijn
directe leefomgeving, het Oude-Westen
gebeurt. Het opbouwwerk is belangrijk
omdat zij ingangen hebben die wij als
bewoner niet hebben of waar we niet
aan denken. Ook het bindend vermo-
gen van het opbouwwerk moet je niet
onderschatten. 
Osman was de man die me wegwijs
maakte in de Buurtwinkel. Hij had een
brede interesse zodat we over echt alles
konden praten. Dat zal ik erg gaan mis-
sen.

Ibrahim Tosun:
Al 15 jaar ben ik vrijwilliger bij de
Aktiegroep. Bij de groep Turkse
Ouderen, maar ook bij de Senioren
Werkgroep die nu Spirit 55+ heet. Ik
vind de interculturele samenwerking
belangrijk want zo leer je elkaar ken-
nen en respecteren. Van Osman heb
ik veel geleerd. Hij was als een broer
voor me. Hij kon goed luisteren en
was ruimdenkend. Het maakte hem
niet uit uit welke etnische groep je
kwam, hij was er altijd voor je

Martin Le Blanc Lies Le Blanc        
Wij wonen al 25 jaar in de bovenstraat
van de bibliotheek, maar zijn pas sinds
vijf jaar actief in en voor deze straat. Dat
komt door Osman. Hij ging huis aan

huis om met mensen te praten, zowel
over de onderhoudsklachten als over
de dingen die we kunnen doen om
prettiger met elkaar te wonen. Door
zijn inzet hebben we eindelijk nieuwe
keukenramen gekregen en zijn er deu-
ren in de trapgaten gekomen. Hij
haalde de mensen bij elkaar, we heb-
ben geOpzoomerd en kerstfeest
gevierd. Hij is een heel erge doorzetter
en een optimist. Uit respect voor hem
gingen wij ook verder en je schaamde
je soms voor de buren als die niet op
kwamen dagen. Want bij hem kon je

echt op alle uren van de dag terecht.
Tijdens de laatste grote aktiegroepverga-
dering hebben wij hem gebeld om te
vertellen hoeveel mensen er waren, en
toen we thuis kwamen nog een keer. Hij
was heel erg blij dat er zoveel mensen
gekomen waren.

Piet Terreehorst
De werkgroep Mosblok is met een
mix van bewoners opgericht omdat
het terrein niet goed werd beheerd.
In samenwerking met het opbouw-
werk is er een magnifiek stukje
Oude-Westen ontstaan wat zonder
het opbouwwerk zeker niet gelukt
zou zijn. Door het gigantische net-
werk wat ze hebben worden veel
deuren geopend. Het opbouwwerk
staat ons en steunt ons met raad en
daad. Met Osman had ik mijn liefde
voor voetballen gemeen. Ook de
voetbalhumor die we deelden ga ik
missen.
Met een kwinkslag wist Osman altijd
de boel te relativeren.

Chris Bonnet
De Klankbordgroep is voor mij een
manier om mee te denken en te praten
over het hele Oude Westen. Vooral de
fysieke en sociale aspecten spreken me
daarin aan. Voor mij is het opbouw-
werk de spil en essentieel vanwege het
uitgebreide netwerk wat ze hebben. Zij
zijn als enigen in staat om alle contac-
ten te binden zonder eigenbelang.
Osman heb ik leren kennen en waarde-
ren via het beroemde boekje.



Döndü Ozdemir
Mijn contact met het opbouwwerk
bestond eigenlijk uit een contact met
Osman. Maandelijks hebben we overleg
met diverse zorginstanties over allochto-
ne ouderen. Osman nam tijdens dit
overleg dikwijls het initiatief en wist
iedereen te motiveren. Mij persoonlijk
maakte hij wegwijs. Hij kon ons haarfijn
vertellen wat er speelde in zijn buurt,
het Oude-Westen en waar de mensen,
dus ook de ouderen behoefte aan had-
den. Niet alleen zijn betrokkenheid naar
zijn werk was kenmerkend maar vooral
zijn, met hart en ziel, betrokkenheid
naar de medemens. Zelden heb ik
iemand ontmoet die zo over grenzen
heen kon kijken en altijd vol zat met
frisse ideeën. Hij was een onverslaanba-
re, onvermoeibare doorzetter met een
creatieve aanpak. Hij was voor mij het
bewijs dat een opbouwwerker het ver-
schil maakt in een wijk en dat verbinden
van mensen en organisaties wel degelijk
mogelijk is. Inzetten om veranderingen
op gang te brengen, door ons onvoor-
waardelijk in te zetten. Ons niet ver-
schuilen achter beleid, regels en natio-
naliteiten maar creatief oplossingsge-
richt te werk gaan. Daarbij vooral niet
bang zijn voor veranderingen. Osman
was voor mij het bewijs dat het kan en
dat het zonder opbouwwerk een veel
moeizamere weg is

M’hamed Tighadouini
Ik ben hier opgegroeid. Ik kwam veel in
speeltuin Weena en in de Gaffel; en door
de huiswerkklas, leerde ik de opbouw-
werkers en de vrijwilligers in de buurt-
winkel kennen. Zij hebben mij gevormd
tot wie ik nu ben. Daarom wil ik nu iets
teruggeven. Op maandag en donderdag
help ik Fouad mee op het spreekuur
voor oudere Marokkanen. We helpen
hen met formulieren en contact met
instanties. Daarnaast wil ik iets voor de
jongeren doen. Ik herken mezelf in hen.
De meesten zitten op school, hebben
bijbaantjes maar weten niet goed raad
met hun vrije tijd. Als ze op straat rond-
hangen en wat harder praten, vinden
mensen het al snel overlast. Er zou hier
een jongerencentrum moeten komen,
niet een traditioneel buurthuis maar een
plek waar jongeren verder geholpen
worden met hun toekomst. Waar ik me
echt boos over maak, is de criminalise-
ring van (vooral Marokkaanse) jongeren
en het gemak waarmee privacygevoelige
informatie over de jongeren in deze wijk
uitgewisseld wordt in het kader van de
zogenaamde ‘groepsaanpak’. Ik heb dat
op alle niveaus aangekaart, inclusief de
Minister van Wonen, Wijken en
Integratie. Toen ik uitgenodigd werd om
deze kwestie in Den Haag te komen
bespreken, heb ik onder andere
opbouwwerker Natalie gevraagd om
mee te gaan. Het is heel kwalijk dat dat
door de Centrumraad tegen haar
gebruikt wordt.

Kresten Reniers
Ik zit in de werkgroep Koop van de
aktiegroep. Wij overleggen met De
Nieuwe Unie over de woningverkoop
en praktische zaken omtrent verkochte
panden. Die werkgroep is er gekomen
omdat er een aantal jaren geleden
veel mis ging in het stukje
Zijdewindestraat waar ik een huis
gekocht heb. Huizen bleven lang leeg
staan en er werden hennepkwekerijen
in gevestigd. Omdat De Nieuwe Unie
onze klachten niet echt serieus nam,
ben ik op advies van een buurman
naar de buurtwinkel gegaan. Petra, de
opbouwwerker, ging er voortvarend
mee aan de slag. Ze schakelde de poli-
tie in en toen waren die kwekerijen
snel verdwenen. We hebben De
Nieuwe Unie ook wat op weten te
peppen. Men is nu actiever aan het
verkopen en ze zijn gezakt met koop-
prijzen en huren zodat deze straat ein-
delijk goed bewoond wordt. De werk-
groep Koop houdt zich met de hele
wijk bezig. We houden in de gaten of
leeggekomen woningen snel in de ver-
koop gaan en zo nodig later weer ver-
huurd worden.

Hans Maas
Ik zit in de klankbordgroep, de
groep bewoners die met De
Nieuwe Unie en de Centrumraad
over de nieuwe plannen praat,
en ik ben voorzitter van het
bewonersoverleg
Drievriendenstraat en omgeving.
We hebben geOpzoomerd,
straatregels en een convenant
vastgesteld met de Centrumraad
en de gemeentelijke diensten. De
laatste jaren gaat al onze aan-
dacht naar de paalrot. De
Nieuwe Unie gaat de huurhuizen
slopen en de vier eigenaar-bewo-
ners krijgen hulp bij het vernieu-
wen van de palen. We hebben
gepraat met de architect over de
nieuwbouw en met kunstenaars
over de beschildering van de
slooppanden. Veel bewoners
komen na sloop terug, sommi-
gen als kopers, anderen blijven
huren. Dus de sociale structuur in
dit stukje Oude Westen blijft
gelukkig behouden. Fouad is
onze contactpersoon. Veel men-
sen kunnen door werk overdag
niet naar instanties bellen, dat
doet hij voor ons. Osman ken ik
vooral als aardige buurman, ik
zag hem vaak ’s morgens als we
allebei naar ons werk gingen en
hij kwam altijd op onze feestjes.

Ahmet Aydin
Ik ben een geboren en overtuigde
Oudewestenaar. Ik heb er een huis
gekocht en ik ben actief in de Turkse
Werkgroep, dat is een groep mensen
die de betrokkenheid van de Turkse
gemeenschap in de wijk wil bevorde-
ren. Activiteiten van de Werkgroep zijn:
turkse taalles voor de kinderen, saz-les,
volksdansen, jaarlijks republiekfeest,
internationaal kinderfeest, handvaardig-
heidscursussen en op verzoek voorlich-
ting over allerlei zaken. Die activiteiten
staan open voor iedereen. We willen
onze rijkdom delen met alle mensen in
het Oude Westen. Osman is altijd de
stuwende kracht achter de Turkse
Werkgroep geweest. Hij zorgde ervoor
dat mensen zelf verantwoordelijkheid
namen, in de Werkgroep en daarbui-
ten. Blijf niet buiten, kom binnen, was
zijn motto. Ook als je niet perfect
Nederlands spreekt, kan je iets doen.
Het is mooi dat zijn voorganger
Mustapha Aksu tijdelijk zijn taak als vrij-
williger overneemt. Dat biedt ons tijd
om een goede nieuwe taakverdeling te
maken.

Sanise Çali�kan-Koçak
Op woensdagmiddag geef ik les in
textielverven en sieraden maken. Ik
ben dit via Osman gaan doen. De
moeders van de kinderen die Turkse
les kregen, ontmoetten elkaar op
zondag dan bespraken we serieuze
thema`s. Maar de vrouwen wilden
ook wel eens wat leuks doen met
elkaar, we gingen kleding maken
voor de volksdansgroep. Die meiden
kwamen ook bij mij maar nu zitten
ze op de universiteit en hebben ze
geen tijd meer.
Ik werk fulltime in de bibliotheek als
catalogusmedewerker.
Woensdagmiddag is mijn enige vrije
middag, die geef ik er graag voor
op. Het is gewoon mijn hobby. Ik
wil  moeders die thuis zitten uitda-
gen om wat te gaan doen. Ik geef
tweetalig les, er zit bijvoorbeeld ook
een Surinaamse oma bij ons op les,
dat stimuleert om Nederlands te
praten met elkaar. Mijn zus zit nu bij
Petra in het project Samen door een
Deur, dus het is ook een beetje een
sneeuwbaleffect. Osman is iemand
die je mist, het is nog steeds zo
onwaar. Hij heeft een grote leegte
achter gelaten. Wij zullen door gaan
met de dingen die hij op poten
heeft gezet. 

Atilla Nazligul
Ik ben sociaal-cultureel werker en TOS-
baas bij WENK. We organiseren sport-
en spelactiviteiten voor kinderen op alle
pleinen in het centrum en we leggen
contact met de ouders. Op het
Adrianaplein hebben we een kinderraad
opgericht, om samen regels en pro-
grammering vast te stellen. Op het
Josephplein zijn we daarmee bezig. Zelf
ben ik ooit door de sportactiviteiten van
opbouwwerker Harrie Vendeloo aan een
opleiding  begonnen. Dus wat ik nu
ben, is onder andere te danken aan de
nauwe samenwerking tussen de
Aktiegroep en het jongerenwerk. Door
de afrekencultuur is dat jammer genoeg
minder geworden. We organiseren nog
wel samen de straatspeeldag en de
Zeskamp. Osman heeft mij ooit aan een
woning geholpen en door hem ben ik
trainer geworden bij Leonidas

Jamila Bouda
Ik ben sinds vier maanden stageaire
secretariele ondersteuning bij de
Aktiegroep. Ik woon zelf in het Nieuwe
Westen, maar een vriendin van mij
heeft mij geadviseerd om hier naar
een stageplek te vragen. Osman heeft
mij de eerste dag opgevangen. Hij
stelde me aan alle collega’s en buurt-
bewoners die in en uitgingen voor.
Heel bijzonder hoe hij dat deed, ik
voelde me meteen welkom. Osman
betrok me bij alle vergaderingen die
hij had. Door hem voelde ik me weer
‘iemand’ na een periode van veel
onzekerheid en in huis terug trekken.
Hij heeft mij weer zelfvertrouwen
gegeven. Op het nieuwjaarsfeest van
de wijk zei hij tegen mijn tante: ‘Jamila
verdient een goed leven, het is een
goede meid.’ Dat zal ik nooit verge-
ten. Met geen duizend woorden kan ik
uitleggen hoe dankbaar ik ben dat ik
hem gekend heb in mijn leven.

Mohamed Haddouch
Ik ben negentien jaar bestuurslid van de
Marokkaanse Culturele Vereniging van
het Oude Westen geweest.  In ons ver-
enigingsgebouw in de
Kogelvangerstraat vinden taallessen en
voorlichting plaats. Samen met de
Aktiegroep organiseren we jaarlijks de
Oude Westen-dag en de Iftr-maaltijd.
Toen een aantal jaren geleden de ver-
houding tussen de bevolkingsgroepen
in Nederland verhardden, heb ik voor-
gesteld om wijkgesprekken te organise-
ren. Samen met opbouwwerker Fouad
hebben we de Oude Westen-debatten
opgezet. De laatste tijd richt ik me meer
op ouderen. Met een clubje van vijf
hebben we gezorgd voor een jeu de
boules-baan in het wijkpark en ik ben
nu bezig een programma te maken
voor de nieuwe 55+ruimte in de
Leeuwenhoek. 

Lenie Paul
Het belangrijkste van deze werkgroep
vind ik dat er wat gedaan wordt aan de
verdergaande verpaupering. Van de
Nieuwe Unie verwacht ik niets meer.
Vroeger was dat veel beter. Er zou veel
meer gecontroleerd moeten worden.
Opbouwwerker Fouad begrijpt de wijk
en daar hebben we veel steun aan. Met
hem samen zijn we de werkgroep de
bloeiende Gaffel gestart.

Chris Doolhoff
Werkgroep Diergaardesingel is gestart
na overlast van medebewoners. Samen
met het opbouwwerk is hier aan
gewerkt met goed resultaat. Als van-
zelfsprekend kwam het binnenterrein
ter sprake waar beslissingen over wer-
den genomen zonder overleg met de
bewoners. Dankzij de adviezen en
hulp van opbouwwerk Natalie zijn we
een heel stuk verder gekomen wat
zonder opbouwwerk niet gelukt zou
zijn. Met hulp van het opbouwwerk is
er een werkgroep woonblok
Diergaardesingel opgericht.
Osman ken ik al zo lang, hij is mijn
buurman geweest. Het is een groot
verlies voor mij en voor het Oude-
Westen.

Julya Blen
Nadat ik mijn 3 jarige studie had afge-
sloten had ik tijd over. Ik wilde altijd al
een bijdrage leveren aan de maatschap-
pij en zo kwam ik via de vacaturebank
bij het Ruilpunt terecht. Ik kende het
Oude-Westen niet, maar nu ik er toeval-
lig terecht gekomen ben vind ik het een
hartstikke leuke plek met mensen die het
hart op de juiste plaats hebben. Nadat
de subsidie voor het Ruilpunt was
gestopt hebben een aantal mensen een
doorstart gemaakt. In het begin hebben
we daar ondersteuning van het opbouw-
werk bij gekregen. We willen allemaal
dat het Ruilpunt een succes wordt en
met een mogelijke uitbreiding van vrij-
willigers gaat dat zeker lukken.

Maria Wagener
Ik doe dit om de kinderen uit de wijk
het groen te leren zien, het verschil te
laten ervaren. Het is zeer educatief.
Ook het herkennen van vogels hoort
erbij. De Aktiegroep heeft het opgezet
en de kinderen zijn zeer enthousiast.
In onze groep is Wilma Kruger coördi-
nerend en stimulerend aanwezig.
Osman heb ik in de buurtwinkel ont-
moet en ervaren als een bezige bij.
Een goede man.

Mary Moore
Mijn woning grenst aan het park en
mede daardoor voel ik me betrokken bij
het wel en wee van het park. Eigenlik
zijn we gestart door de overlast van
Nighttown. Zo was ik bang dat het park
daar de dupe van zou gaan worden. Ik
zie het als mijn burgerplicht om de boel
in de gaten te houden en zo te zorgen
dat het park bewaard blijft voor de wijk
en de stad. Het opbouwwerk is belang-
rijk in deze omdat zij het overall inzicht
hebben en weten van de geschiedenis.
Ook het contact met gemeentelijke
instanties loopt nu eenmaal veel soepe-
ler via het opbouwwerk. 
Osman was voor mij het boegbeeld van
het Oude-Westen.

Purcy Enkhuizen
Ik woon sinds 2002 in de
Saftlevenstraat en bemoei me sinds
2004 met de overlast in de portieken.
Niet omdat dat mijn hobby is, ik heb
het druk genoeg, maar ik wil hier goed
wonen met mijn gezin. We willen af
van de rotzooi, de blowende jongeren
en de slapende zwervers en daarom de
portieken afsluiten. Ik ben met vijftig
handtekeningen van medebewoners
naar de wijkmanager van het WBR
gestapt. Die reageerde afhoudend: er
was geen geld voor en de open archi-
tectuur moest behouden blijven. Op
een bijeenkomst vorig jaar kwamen
weinig mensen opdagen. Dit probleem
speelt al tien jaar en men had weinig
vertrouwen meer in de woningcorpora-
tie. Ter voorbereiding van de volgende
bijeenkomst ben ik daarom alle portie-
ken afgegaan en gevraagd om een ver-
tegenwoordiger aan te wijzen. Daarna
moest ik achter de WBR aan voor een
tijdige aankondiging van de bijeen-
komst. De opkomst was uitstekend, er
kwamen 50 mensen. Over de resulta-
ten ben ik minder tevreden. De wijkte-
ammanager gaat er een ‘businesscase’
van maken en laat eind april weten of
het doorgaat. Ik mis echte betrokken-
heid bij haar. Intussen is er wel een
band tussen de bewoners ontstaan.
Een oudere bewoonster wees mij op
het bestaan van een Opzoomerpotje,
daar hebben we een nieuwjaarsbijeen-
komst mee georganiseerd. Ik heb de
kosten zelf voorgeschoten maar kon ze
later bij Osman Dogan declareren.  

Richard de Boer
Ik heb al twintig jaar een schoenen-
winkel op de West-Kruiskade. Ik ben
voorzitter van de ondernemersvereni-
ging en zit in het bestuur van het
Down Town Beraad, die alle straten
van het echte Rotterdamse centrum
wil verenigen. Door de drugsproble-
matiek zou dit gebied een getto kun-
nen zijn, door de inzet van onderne-
mers en bewoners is het een bijzonde-
re wijk die heel hip kan worden.
Rolluiken weg, een theater/bioscoop
en meer vertier in het park, ik zie nog
veel verbetermogelijkheden. De
Aktiegroep is het centrale aanspreek-
punt en trefcentrum. Daardoor wist
Rini den Otter mij te vinden toen hij
sponsors zocht voor het vakantiehut-
tendorp. Ik kreeg kippevel van de lief-
devolle omgang met de kinderen.
Later kwam Osman bij me langs om
zijn voetbalelftal te sponsoren. Met
Osman zit het altijd goed, zei Rini die
lid is geworden van onze onderne-
mersvereniging, dus dat deden we
ook. Met Paul Claessens losten we het
tramprobleem op waar de gemeente-
lijke instanties niet uitkwamen.
Mensen met hart voor de wijk kunnen
veel bereiken. Dat botst met de afre-
kencultuur van de Centrumraad die de
Thaibox-school, ook een initiatief van
onderop, afscheept met een oefen-
zaaltje waar ze aan alle kanten uitbar-
sten. Hoewel ik in Den Haag woon,
voelde ik me op de herdenkingsbijeen-
komst van Osman toch deel van de
kracht en verbondenheid in het Oude
Westen.

Helen Tabi
Ik help mee in de wijktuin. Ik zorg voor
de planten en ik verzorg de dieren van
het dierenhof. Ik houd van werken in de
natuur en het is gezellig met de men-
sen. Zeker als er extra activiteiten zijn,
zoals theeterras, tuinmarkt en
Opzoomeren. Vanuit de tuin heb ik het
meeste contact met opbouwwerker
Natalie. Zij komt af en toe kijken, iets
regelen en afspaken maken. Osman ken
ik al zo lang ik in het Oude Westen
woon, twintig jaar dus. Hij heeft mij veel
geholpen. Het is heel erg dat hij er niet
meer is.

Marianne Maaskant
Vinger aan de pols is ontstaan als
bewonersplatform nadat er ontevreden-
heid was over de afwikkeling en infor-
matie van de Nieuwe Unie over het
Zijdewindeproject en Odeon. Via de
wijkvisiegroep is Vinger aan de Pols een
groep die controleert of de Nieuwe
Unie en de Centrumraad zich houden
aan de zaken die ze beloven en of ze
het ook waarmaken. Verder wil ik graag
op de hoogte blijven van wat er in mijn
directe leefomgeving, het Oude-Westen
gebeurt. Het opbouwwerk is belangrijk
omdat zij ingangen hebben die wij als
bewoner niet hebben of waar we niet
aan denken. Ook het bindend vermo-
gen van het opbouwwerk moet je niet
onderschatten. 
Osman was de man die me wegwijs
maakte in de Buurtwinkel. Hij had een
brede interesse zodat we over echt alles
konden praten. Dat zal ik erg gaan mis-
sen.

Ibrahim Tosun:
Al 15 jaar ben ik vrijwilliger bij de
Aktiegroep. Bij de groep Turkse
Ouderen, maar ook bij de Senioren
Werkgroep die nu Spirit 55+ heet. Ik
vind de interculturele samenwerking
belangrijk want zo leer je elkaar ken-
nen en respecteren. Van Osman heb
ik veel geleerd. Hij was als een broer
voor me. Hij kon goed luisteren en
was ruimdenkend. Het maakte hem
niet uit uit welke etnische groep je
kwam, hij was er altijd voor je

Martin Le Blanc Lies Le Blanc        
Wij wonen al 25 jaar in de bovenstraat
van de bibliotheek, maar zijn pas sinds
vijf jaar actief in en voor deze straat. Dat
komt door Osman. Hij ging huis aan

huis om met mensen te praten, zowel
over de onderhoudsklachten als over
de dingen die we kunnen doen om
prettiger met elkaar te wonen. Door
zijn inzet hebben we eindelijk nieuwe
keukenramen gekregen en zijn er deu-
ren in de trapgaten gekomen. Hij
haalde de mensen bij elkaar, we heb-
ben geOpzoomerd en kerstfeest
gevierd. Hij is een heel erge doorzetter
en een optimist. Uit respect voor hem
gingen wij ook verder en je schaamde
je soms voor de buren als die niet op
kwamen dagen. Want bij hem kon je

echt op alle uren van de dag terecht.
Tijdens de laatste grote aktiegroepverga-
dering hebben wij hem gebeld om te
vertellen hoeveel mensen er waren, en
toen we thuis kwamen nog een keer. Hij
was heel erg blij dat er zoveel mensen
gekomen waren.

Piet Terreehorst
De werkgroep Mosblok is met een
mix van bewoners opgericht omdat
het terrein niet goed werd beheerd.
In samenwerking met het opbouw-
werk is er een magnifiek stukje
Oude-Westen ontstaan wat zonder
het opbouwwerk zeker niet gelukt
zou zijn. Door het gigantische net-
werk wat ze hebben worden veel
deuren geopend. Het opbouwwerk
staat ons en steunt ons met raad en
daad. Met Osman had ik mijn liefde
voor voetballen gemeen. Ook de
voetbalhumor die we deelden ga ik
missen.
Met een kwinkslag wist Osman altijd
de boel te relativeren.

Chris Bonnet
De Klankbordgroep is voor mij een
manier om mee te denken en te praten
over het hele Oude Westen. Vooral de
fysieke en sociale aspecten spreken me
daarin aan. Voor mij is het opbouw-
werk de spil en essentieel vanwege het
uitgebreide netwerk wat ze hebben. Zij
zijn als enigen in staat om alle contac-
ten te binden zonder eigenbelang.
Osman heb ik leren kennen en waarde-
ren via het beroemde boekje.



Hoessein Amhaiche
Ik werk bij Stichting Wenk bij de facilitai-
re dienst en ondersteun het jongeren-
werk. Ik organiseer activiteiten met de
jongeren zoals sporten en theaterbezoek.
Ik help Bram altijd bij zijn activiteiten
voor de Aktiegroep. Los van WenK heb ik
in de buurtwinkel aangeklopt als ik infor-
matie nodig had. Bijvoorbeeld over het
vinden van een huis en bij het opstellen
van een brief. Ik werd dan op weg gehol-
pen door een opbouwwerker en kon
daarna zelf weer verder. Zij weten de
weg naar instanties snel te bewandelen. 
Osman huurde een locatie bij ons voor
de Turkse Dansgroep, ik heb Osman
goed gekend, waren er maar meer van
dat soort mensen.

Jan Buijs
Ik ben lid van de vereniging BOOG (bewo-
ners en ontwikkelingsorganisatie `s
Gravendijkwal) en onderhoud de contac-
ten tussen BOOG en de Aktiegroep. Ik
kom al vanaf de jaren tachtig in de buurt-
winkel en ik breng ook altijd de buurtkrant
rond op de `s Gravendijkwal. Ik doe ook
mee aan Drugs in Kleur, dat was zonder
de Aktiegroep nooit van de grond geko-
men. Ik doe deze dingen uit eigen belang.
Dat belang is een goede woonomgeving.
Daar werkt de Aktiegroep hard aan. De
buurtwinkel is een plek waar ik altijd met
vragen terecht kan, waar ik altijd antwoor-
den krijg van het opbouwwerk en waar ik
ook de laatste roddels hoor. Ik heb het
meeste contact met Petra. Osman was een
aardige vent, hij was altijd bereid om naar
je te luisteren

Nora Storm
Vijftien jaar geleden ben ik gestart met
Top Score. Nu doe ik nog woonbegelei-
ding van drugsverslaafden en help ik
waar nodig mee om de drugsoverlast in
het Oude Westen terug te dringen. Dat
doe ik omdat ik me betrokken voel bij de
stad en in het bijzonder bij de wijk waar
ik woon. Deze opbouwwerkers zijn
onmisbaar voor de dingen die ik doe, ze
zijn de verbindende figuren. Osman zal
een groot gemis worden. Als men wil dat
er onrust ontstaat, moet men deze
opbouwwerkers weghalen. De buurtwin-
kel is een laagdrempelige ontmoetings-
plek. Afblijven van die zaken waar het nu
juist zo goed gaat!

Katinka Broos
Ik werk bij het wijkpastoraat. Wij bieden
een veilige plek en aandacht aan bewo-
ners van het Oude Westen die iets extra-
’s nodig hebben. We hebben een weke-
lijkse eetclub, we helpen mensen met
formulieren en we zijn postadres voor
‘generaal-pardonners’ die nog geen vast
woonadres hebben. Ik zie ons werk als
aanvulling op het opbouwwerk dat
bewoners ondersteunt die beter in staat
zijn om zelf initiatieven te ondernemen
of opgestarte activiteiten voor een groot
deel zelfstandig door te zetten. Osman
keek bij ons eerst de kat uit de boom.
Hij houdt religie en werk graag geschei-
den. Maar allengs zijn we allerlei dingen
samen gaan doen, zoals het schoonve-
gen van de straten na oud-en-nieuw en
de ouderensportmiddag. Daarnaast
wisten we elkaar te vinden als het om
individuele hulpverlening ging

Rinus Nijhuis
Ik zit in de werkgroep Drugs in Kleur en
in de bewonersgroep Josephplein. Die
bewonersgroep is gestart op initiatief
van opbouwwerker Fouad. Hij had
gehoord van onze klachten over het
dealen en het drugsgebruik op het
plein en wilde daar samen met ons wat
aan doen. Hij heeft veel mensen bij
elkaar gebracht en de politie, De
Nieuwe Unie en de gemeente erbij
gehaald. En dat heeft gewerkt. Na twee
jaar was het plein schoon en dat is zo
gebleven. We bellen de politie als er iets
aan de hand is en die treedt dan gelijk
op. We hebben geleerd hoe we de
gebruikers en jeugd die rotzooi maakt
zelf kunnen aanspreken. We hebben de
inrichting van het plein verbeterd en
verfraaid en we organiseren tweejaar-
lijks een feest. Door de oplossing van de
problemen en door wisseling van bewo-
ners werd de werkgroep kleiner.
Daarom zijn we mensen thuis gaan
opzoeken om duidelijk te maken wat
we bereikt hebben en wat ervoor nodig
is om het zo te houden. Fouad is nog
steeds belangrijk voor ons. Hij kan over-
dag voor ons bellen. Ik heb niet zoveel
vrije tijd, dus het is belangrijk dat hij
vlakbij zit, dat ik na mijn werk nog snel
even bij de buurtwinkel naar binnen
kan lopen.Ayse Tosun

Mijn vader was al actief bij de Turkse
werkgroep en hij is mijn voorbeeld. Ik ben
actief geworden bij de Aktiegroep toen ik
gevraagd werd om mee te doen bij de
organisatie van het Aktiegroep Café. Nu
zit ik in de Turkse werkgroep, ik notuleer
bij vergaderingen en loop mee met Drugs
in Kleur. Ik zit ook in de cliëntenraad bij
het Medisch Centrum.
Ik wil een voorbeeld zijn voor de jongeren
in de wijk. Het is mijn sociale betrokken-
heid en ik denk dat het goed is voor mijn
sociale ontwikkeling en het staat ook goed
op je CV!
De buurtwinkel is een plek waar ik heel
gemakkelijk naar binnen loop. Ik kan er
altijd terecht maar ook lekker mijn eigen
gang gaan. Sinds een half jaar zit ik in de
redactie van de website. Ik heb er nog
samen met Osman een cursus voor
gevolgd. We hadden grote plannen om de
website nog meer te verbeteren. Ik kon
heel goed met Osman opschieten. Het
was altijd zo gezellig met hem.

Wim Landvreugd
Ik draai op donderdag van 18.30 tot
19.30 uur het spreekuur ‘Samen door
een deur’. Op andere tijden zitten
andere vrijwilligers klaar. Toen ik eraan
begon, was ik sceptisch. Waarom zou-
den mensen hun zaken niet zelf met de
verhuurder kunnen oplossen? Ik weet
nu beter. Mensen komen er soms
gewoon niet doorheen. We doen het
spreekuur in de buurtwinkel, die plek
kennen veel mensen, het is laagdrem-
pelig en vandaar dat we al 200 klach-
ten hebben genoteerd en doorgespro-
ken met De Nieuwe Unie. We hebben
veel gehad aan de opbouwwerkers. Zij
weten beter de weg in het land van de
instanties, ze hebben ons geadviseerd
om ons te laten bijscholen en voorlich-
ten en om in gesprek te gaan met De
Nieuwe Unie zodat we echt iets zouden
kunnen bereiken. We zijn nu ruim twee
jaar bezig. Zonder de opbouwwerker
die een beetje kan schuiven met haar
agenda en zonder die vaste plek, was
het spreekuur al lang afgelopen.

Bram Beek
Ik werk bij Stichting WenK op de afde-
ling facilitaire diensten. Ik ondersteun
alle afdelingen en draag zorg voor de
locaties. Bij activiteiten van de
Aktiegroep ben ik altijd ondersteunend
als er licht of geluid nodig. Ik ben bij-
voorbeeld altijd de geluidstechnicus bij
het zomerfeest, de seniorendag, het
nieuwjaarsfeest en bij de 8 maartviering.  
De opbouwwerkers slaan bruggen tus-
sen alle organisaties binnen het Oude
Westen. Het is goed dat ze in de buurt
zitten. Ik ben blij dat ik Osman gekend
heb en met hem samen heb mogen
werken.

Jan van Halderen
Opzoomeren is mijn ding. Ik wil mijn
straat schoon, heel en veilig houden.
Het gaat eigenlijk altijd vanzelf, je
begint er een keer mee en je blijft er
mee doorgaan. Mijn buren weten niet
beter, we hebben een close contact
met elkaar. We vieren Sinterklaas,
Halloween, Kerst en Oud en Nieuw in
de straat, dat is gezellig. En ik sta achter
de bar bij het Aktiegroep Café dat vind
ik ook gezellig. Ik doe die dingen
omdat ik dat zelf leuk vind om te doen,
het geeft me ontspanning als ik lekker
bezig ben in mijn straatje.
De buurtwinkel is een plek waar je op
terug kunt vallen. Ik zou niet weten
waar je zomaar terecht kan, dan moet
het via, via, via en weet je niet hoe je
verder moet komen. Ik wilde bijvoor-
beeld plantenschalen in de straat en dat
werd zo geregeld. En toen we een
geluidsinstallatie aanvroegen bij de
Centrumraad zijn we door het opbouw-
werk op weg geholpen. Osman ken ik
als opzoomercontact en ik heb heel
vroeger nog bij hem in de straat
gewoond. Mijn zus heeft met zijn
vrouw Marianne in het ziekenhuis gele-
gen. Die twee hadden veel lol samen.
Mijn zus is helaas drie jaar geleden
overleden.

Roland Claver
Ik ben sportbuurtwerker van de gemeen-
telijke dienst voor sport en recreatie. Ik
organiseer op verzoek van allerlei partijen
sportactiviteiten in de buurt. Samen met
de aktiegroep organiseer ik sinds 2000
het zomerfeest, ik heb de jeu de boules-
competitie voor ouderen opgezet en
twee toernooien georganiseerd. Samen
met Osman heb ik de sportdag van het
wijkpastoraat georganiseerd. De
opbouwwerkers zijn voor ons als sportsti-
muleerders onmisbaar als signaleerders
van de behoeften aan sport en beweging
in deze wijk.      

Rini den Otter
Ik doe aan allerlei activiteiten van de
Aktiegroep mee; nuttige activiteiten zoals
Drugs in Kleur en leuke activiteiten zoals
het Aktiegroep Café. Dat doe ik omdat ik
als wijkbewoner mijn steentje wil bijdra-
gen aan het samenlevingsklimaat in de
wijk en omdat ik betrokken wil zijn bij de
wijk waar ik woon. De buurtwinkel is voor
mij een rustpunt, crisiscentrum en ont-
moetingspunt. Met Osman had ik altijd
een bijzondere band. We begrepen elkaar
snel, we hadden veel waardering over en
weer en we konden altijd op elkaar reke-
nen. In een volgend leven zou hij met mij
trouwen, zei hij wel eens tegen mij. Wie
als man en wie als vrouw moesten we nog
uitzoeken. Hij moet nog even wachten,
want ik wil nog een lang en gelukkig
leven met mijn Cora.

Aziza Daal
Ik ben actief in de bewonersgroep van het
Josephplein, ik zit in de ouderraad van de
Augustinusschool en ik ben wijkambassa-
drice en deel van het wijkweb van het
Oude Westen. Op de school ben ik ook
overblijfmoeder en help ik mee met kin-
deractiviteiten. Het wijkweb heeft te
maken met veiligheidskwesties. Toen ik
hier acht jaar geleden vanuit Spangen
kwam wonen, schrok ik echt van de vele
drugsgebruikers en dealers op de straat.
En helemaal toen ik merkte dat mijn
dochter van twee al ‘junkies’ aan kon wij-
zen. Door de activiteiten op het plein en
door het wijkweb is er veel verbeterd. Ik
voel me hier nu veilig. Voor mij zijn de
opbouwwerkers de wortels van de bewo-
ners. Zij helpen bij het organiseren van de
activiteiten en door hun contacten met de
instellingen en hun jarenlang doorzetten,
worden problemen opgelost. Zo gaat De
Nieuwe Unie eindelijk iets aan de water-
overlast in onze kelders doen. Ik heb voor-
al met Fouad te maken. Osman was voor
mij die aardige man waar je altijd even
mee kon babbelen en grapjes maken. Ik
had groot respect voor hem. Het is nu
leeg daar aan die tafel.

Madrie Diepa
Ik ben actief in de bewonersgroep
Josephplein, Drug in Kleur en in de
Steungroep van de Aktiegroep. Dit
doe ik al bijna 30 jaar uit liefde voor
mijn wijk. Hier woon ik samen met
mijn kinderen die hier geboren zijn.
Het is een pracht van een wijk met
diversiteit van bewoners en  bedrijven
en het is leuk om de mensen door
middel van activiteiten dichter bij
elkaar te brengen. De opbouwwerkers
zijn voor ons de schakel met de instel-
lingen. Door hun bemiddeling kun-
nen wij onze plannen realiseren.
Osman kwam ik iedere ochtend tegen
als hij en ik naar ons werk gingen. We
groetten en lachtten en gingen onze
eigen weg. Nu moet ik accepteren
dat ik hem niet meer zal tegenkomen.
Toch voel ik mij niet zo verdrietig
omdat ik het gevoel heb dat hij over
ons zal waken. Hoe het verder gaat
met de opbouwwerkers en met de
Aktiegroep, samen onder een dak, hij
blijft in ons midden. Niemand kan
onze vriendschap en de goede dingen
die hij voor de wijk gedaan heeft
meer afpakken. In ieders harten zal hij
blijven bestaan en zijn voorbeeld zal
voor ons een steun blijven.

Annelies de Weerd
Ik wil mijn tijd graag nuttig besteden
voor mijn straat en voor mijn wijk. Ik ben
met de Hiero begonnen nadat bleek dat
het opbouwwerk er geen tijd meer voor
had. Ik werk er zelfstandig aan, maar er is
altijd wel even overleg met het opbouw-
werk. Zonder opbouwwerk zou het niet
mogelijk zijn omdat ruggespraak noodza-
kelijk is. Osman was voor mij erg belang-
rijk. Vaak overlegden we samen. Ik werd
door hem gehoord.

Mercedes Taboada
Na mijn terugkeer uit Spanje ben ik als
vrijwilliger begonnen in de speeltuin. Ik
kwam regelmatig met mijn dochter in
de speeltuin en zo kwam van het een
het ander. Nu ben ik in opleiding voor
kinderwerker. Het speelcentrum heeft
via de kinderen veel invloed in de wijk.
En Osman was daar een vanzelfspre-
kend onderdeel van. Hij organiseerde
de internationale kinderspeeldag. Ik
ben benieuwd of dat nu nog doorgaat.
Ik kende Osman goed. We zijn als het
ware samen opgegroeid.

Jenny Vermeeren
Woonstad Rotterdam investeert de
komende jaren flink in het Oude-Westen
in de kwaliteit van de woningen en de
leefomgeving. Bij grote projecten
betrekken we de Aktiegroep erbij. Door
inbreng van de bewoners worden de
projecten inhoudelijk beter en kunnen er
betere afwegingen gemaakt worden.
Dat maakt dat de Aktiegroep voor ons
een belangrijke samenwerkingspartner
is. Het opbouwwerk komen we in de
contacten met de Aktiegroep/bewoners
regelmatig tegen. 
Met Osman was het plezierig werken.
Hij probeerde iedereen te overtuigen
met de hoogst haalbare variant. Hij was
erg gevoelig voor stemmingen onder
bewoners en hij liet je nooit onvoorbe-
reid de “ring” in gaan. Wij voelden zijn
betrokkenheid naar twee kanten.
Dankzij Osman en de Aktiegroep zijn er
heel wat werkgroepen opgericht waar
we allemaal ons voordeel mee doen. 

Jan van de Berg
Het belang van de Aktiegroep is groot
voor de Leeuwenhoek omdat het een
laagdrempelige ingang is naar de wijk.
Mede door het opbouwwerk is er zo
een contact met iedereen en alle
instanties zonder onderscheid des per-
soons. Osman was het Oude-Westen.
Hij was de spil waar iedereen bij
terecht kon. Zonder zijn activiteiten te
verwaarlozen gaf Osman je het gevoel
dat je belangrijk was als persoon.
Osman was te vertrouwen.

Platform Toezicht Watt
Het Platform Toezicht Watt is op initiatief
van bewoners van de Gouvernestraat en
de Westersingel ontstaan naar aanleiding
van geluidsoverlastklachten over Watt,
door de grote afzuiginstallatie en de bas-
dreun van de muziek. Watt schakelde
een onderzoeksbureau in om oorzaken
en oplossingen in kaart te brengen maar
hun rapport werd afgekeurd door de
Dienst Milieuzaken. Nu ligt er een rap-
port dat wel voldoet aan de eisen en zit-
ten we met een nieuwe directie om de
tafel. Alles bij elkaar heeft dit gezorgd
voor behoorlijk wat vertraging. Het stre-
ven is om in de loop van het jaar alle
geluidsoverlast op te lossen. Het plat-
form Toezicht, bestaande uit bewoners,
politie, DCMR, Watt en opbouwwerker
Fouad, komt geregeld bij elkaar om de
voortgang te bespreken

Wilma Kruger
Aanleiding voor het starten van deze
werkgroep was de constatering dat
kinderen wel erg weinig respect had-
den voor de natuur. Dat hadden ze
omdat ze eigenlijk geen idee hebben
wat de natuur inhoudt. De Aktiegroep
heeft dit opgepikt om hier iets aan te
doen en zo de kinderen iets te leren
over de natuur en tegelijkertijd meer
respect bij te brengen. Zo werd het
via de bewoners/aktiegroep bij de kin-
deren gebracht. Intussen is het een
heel uitgebreid educatief programma
geworden. Het is een gerustellende
gedachte dat er een organisatie zoals
de combinatie opbouwwerk/aktie-
groep achter ons staat. Met Osman
was ik na al die jaren vergroeid.

Gerard Roijackers
Ik ben voorzitter van Vereniging
Nieuwe Binnenweg, die de belangen
behartigt van iedereen die in en
rondom deze winkelstraat werkt,
woont en actief is. In de anderhalf
jaar van ons bestaan hebben we
onder andere de Inside Outmarkt,
Levende Beelden, de Kerstmarkt en
de kinderkoninginnedag georgani-
seerd. Het streven is om de Nieuwe
Binnenweg prettiger en veiliger te
maken door de straat veel meer te
koppelen aan de wijk het Oude
Westen. Dan kom je automatisch bij
WENK en de Aktiegroep uit. Door
WENK konden we kinderen bij onze
activiteiten betrekken. Door de
Aktiegroep en het opbouwwerk
komen we in contact met al die
gekke, leuke en betrokken bewoners
van het Oude Westen. 

Samir Louki
Ik help bij en ondersteun activiteiten in
het Oude-Westen. Zoals Opzoomeren,
niet alleen in mijn eigen straat maar ook
help ik in andere straten. Met andere vrij-
willigers en het opbouwwerk organiseren
we de Oude-Westen dag, wat een feest is
voor de hele wijk. Bij het Aktiegroep café
en bij de baliedienst sta ik ook mijn man-
netje. Ik doe dit met veel plezier en
omdat ik graag een bijdrage lever aan de
wijk. Zonder het opbouwwerk zouden
heel veel van deze activiteiten niet luk-
ken. Waarschijnlijk zouden ze niet eens
georganiseerd worden. Met het overlij-
den van Osman gaan er wel dingen ver-
anderen. De gezelligheid gaat weg.

Fariel Imami
De wijk moet opknappen is mijn
devies. En aangezien ik afgekeurd
ben wil ik wat doen voor mijn wijk.
Zo lever ik binnen mijn mogelijkhe-
den een bijdrage. Het opbouwwerk
betekent veel voor ons. Zij maken het
voor ons leefbaar. Zonder opbouw-
werk zijn we stuurloos. Osman ken ik
vooral via de kinderen.

Karmidjoh Siman
Ik ben contactpersoon parkeergarage
Nieuwe Binnenweg 2. Dat doe ik om de
belangen van mede-parkeerabonnement-
houders te behartigen. We zorgen dat de
parkeergarage goed wordt onderhouden
en dat er niet illegaal wordt geparkeerd.
We vergaderen geregeld met stadstoe-
zicht en de aktiegroep Oude Westen. Het
is heel handig dat we dat in de buurtwin-
kel kunnen doen, want dan kunnen we tij-
dens vergaderingen makkelijk even een
kijkje nemen in de garages. Onze activitei-
ten worden gecoordineerd door een
opbouwwerker. Opbouwwerkers moeten
dicht bij de mensen staan. Letterlijk: dus
in de buurt werken. En figuurlijk: ze moe-
ten een bepaalde binding hebben met de
wijk. Daarom kan het een voordeel zijn als
ze in de wijk wonen. We zullen Osman
heel erg missen.

Joke van de Pluijm
Als 1e wijkambassadeur van het
Oude-Westen wil ik me inzetten
voor de wijk. Het project “Groene
Duimen” kende een moeizame start,
maar dankzij de niet aflatende sti-
mulans van het opbouwwerk is het
toch van de grond gekomen.
Zonder die stimulans zou dat zeker
nog niet gelukt zijn.
Osman zal ik missen. Voor mij was
hij een grote knuffelbeer, altijd
gezellig en bereid om te luisteren.

Aye en Nihat Boztepe Aydin
Wij wonen sinds twee jaar in de
Zijdewindestraat. We zitten daar in de
Vereniging van Eigenaren en we hebben

meegedaan met het organiseren van
een groot Opzoomerfeest op het
plein. Iedereen had wat te eten
gemaakt, we hebben spelletjes geor-
ganiseerd, het was een groot multicul-
tureel feest. Veel mensen hier hebben
het druk met werken maar door het
feest kennen we elkaar nu allemaal. Ik
(Nihat) woon hier al veertig jaar. Mijn
vader is vanaf het begin actief in de
Turkse Werkgroep. Ik ken Osman sinds
ik als jongetje ging voetballen in
speeltuin Weena. Zijn dood is een
groot verlies voor ons
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Sjaan Merceij & Wil Wichman:
Bewonersgroep Odeon en omgeving.
Dat we als bewoners kunnen terugvallen
op het opbouwwerk vinden we heel
belangrijk. Als het opbouwwerk wegvalt
zal het heel anders worden. Elke wijk zou
eigenlijk zijn eigen Aktiegroep en
opbouwwerk zoals wij moeten hebben.
Dankzij het opbouwwerk en de
Aktiegroep zijn er veel zaken tot stand
gekomen die er anders niet zouden zijn.
Het opbouwwerk is de ingang tot alles.
Schoon, heel en veilig is het devies van
de gemeente. Nou wij voelen ons veilig
bij dit opbouwwerk

Karin ter Laak
Ik maak me zorgen over het voortbestaan
van de st. Mariastraat. Nadat ik als vrijwil-
liger samen met Joke er een boekje over
had geschreven is het contact met
Woonstad Rotterdam wel geïntensiveerd.
Het opbouwwerk heeft in het begin van
deze contacten zich er zijdelings mee
bemoeid. In de maak is een straatweb om
zo alle buren nog beter te kunnen infor-
meren. 

Hannie
Ik weet veel over het Oude-Westen, ten
slotte ben ik er geboren. Echt verbaasd
was ik dan ook niet toen Sjaan me vroeg
om stukjes voor de buurtkrant te gaan
schrijven. Hoe lang dat geleden is weet
ik niet meer, door mijn leeftijd ben ik het
gevoel van tijd een beetje kwijt. Het
opbouwwerk weet me steeds weer te
vinden en te motiveren. Zonder die sti-
mulans zou ik er waarschijnlijk al lang
mee zijn gestopt.
Van Osman heb ik héél veel geleerd.
Vooral om grenzen los te laten en ieder-
een op persoon te beoordelen en niet
op afkomst. De buurtwinkel en het
Oude-Westen zijn nooit meer hetzelfde
zonder Osman.

Coen Struik
Sinds twee jaar bemoei ik me meer met
de gang van zaken in mijn straat.
Aanleiding was het exploderen van een
sluimerende ruzie tussen twee families. Ik
heb eerst contact opgenomen met De
Nieuwe Unie, daarna met opbouwwerker
Osman en hij maakte er gelijk werk van.
Hij organiseerde gesprekken en dat hielp.
Sindsdien doe ik er meer aan om het hier
schoon, heel en gezellig te houden. We
gaan ook meedoen aan het gemeentelijke
project Mensen Maken de Stad. De helft
van de huizen hier is verkocht, vaak aan
jonge stellen die het druk hebben met
hun eigen dingen. Dan is het prettiger als
een professionele buitenstaander met zo’n
voorstel komt en Osman is echt een ver-
bindende figuur. Hij was een stevige man
met een goed hart waar mensen wat van

Betty Hiwat
Voor mij en mijn medebewoners is het
belangrijk dat er wordt geopzoomerd om
zo het contact met je buren te krijgen en
te verstevigen. Osman was daar voor ons
een belangrijke schakel. Hij was heel sti-
mulerend in alle aspecten met het aanzet-
ten tot ideeën waar we zelf niet op kwa-
men. Zonder het opbouwwerk gaat alles
veel moeizamer. Het opbouwwerk houdt
de grote lijnen in de gaten.

Annemarie Hendriks.
De steungroep is er om een vinger aan
de pols te houden bij het opbouwwerk.
Hij bestaat uit personen met een verschil-
lende culturele achtergrond, wat ik leuk
vind. Het opbouwwerk heeft de steun-
groep nodig als spiegel. Altijd wordt er
overlegd over zaken die spelen. Actieve
wijkbewoners worden hier soms voor
gevraagd.
Osman was heel belangrijk voor me. Hij
had een frisse, open kijk op de wereld en
was onbaatzuchtig. Voor mij was Osman
het Oude-Westen.

Ben Groothuizen
Na mijn ziekte wilde ik niet de hele dag
thuis zitten en me weer dienstbaar
maken. Via het maatschappelijk werk van
SMDC. kwam ik bij de Aktiegroep
terecht. De postbezorging liep via
Osman wat ik een gezellige bijkomstig-
heid vond. Hij had altijd belangstelling
voor je en probeerde ook even tijd voor
een praatje te maken. 

Meneer Kartopowiro
Ik doe altijd mee met Opzoomeren en ik
zit in de werkgroep De Kruisboog, een
groep bewoners op de hoek
Kogelvangerstraat-Eerste
Middelandstraat. Door de werkgroep
hebben we als bewoners veel beter con-
tact gekregen met de Nieuwe Unie en
de buurtagent. Het is ook rustiger
geworden in ons complex, we hebben
niet zoveel drugsoverlast meer. Dus we
hebben wel wat bereikt. Het opzoome-
ren doe ik voor de gezelligheid, ik vind
het leuk om met mensen te praten. Die
opbouwwerkers moeten gewoon in de
buurtwinkel blijven, ze hebben zoveel
gedaan voor de wijk en iedereen kent
ze. Osman heb ik heel goed gekend, ik
ben acht jaar zijn buurman geweest. Het
is een man waar je mee kon praten.

Fatna Mir Abbadi
Ik heb via Opzoomeren kennis gemaakt
met opbouwwerker Petra. Ze nam mij
serieus en motiveerde me om dingen aan
te pakken. Toen er allerlei ellende plaats-
vond op het Kogelvangerplein, veel dea-
lers ’s nachts, we konden er niet van sla-
pen, konden mijn buurvrouw en ik bij
haar terecht. Ze heeft voor ons contacten
gelegd met de stadsmarinier en met Nora
Storm. Nora Storm belde naar het stad-
huis en zorgde ervoor dat de ambtenaren
gingen lopen. Door cameratoezicht en
extra politie is het nu een stuk rustiger en
als er overlast is, weten we nu waar we
terecht kunnen. Opbouwwerker Corrie
heeft ons geholpen bij het opzetten van
het jaarlijkse vrouwenfeest in de wijk. Het
is jammer dat het opbouwwerk daar dit
jaar,door een openstaande, geen tijd aan
kon...... besteden, want zij kijken echt
naar wat de vrouwen zelf willen en kun-
nen. Osman ken ik al vanaf de tijd dat ik
mijn ouders met hun papieren moest hel-
pen. Hij behandelde mij en mijn kinderen
altijd met veel respect; en hij heeft mij
gestimuleerd om me verder te ontwikke-
len. Maar hij was vooral een warme, har-
telijk man, die niemand uitsluit.  

Hoessein Bouzaoud
Omdat er soms ouders zijn die onvol-
doend zicht hebben op wat hun kinde-
ren doen, vind ik het belangrijk dat de
buurtouders de jongens op straat aan-
spreken. Dikwijls zijn het goede jongens
die gemakkelijk in verkeerd gezelschap
terecht komen. Persoonlijk zou ik graag
meer vertier voor die jongens in de wijk
willen organiseren want daar is duidelijk
behoefte aan. Het opbouwwerk coörd-
ineert onze werkgroep. Als zij zouden
wegvallen, valt het cement weg en stort
alles in. Het overlijden van Osman was
voor mij een grote klap. Onze persoon-
lijke verhalen lopen nogal parallel. 

Wil Wolfs
Ik ben vrijwilliger in de huiswerkklas.
Daar helpen we jongeren van het voort-
gezet onderwijs met hun huiswerk, we
overhoren ze of leggen dingen nog een
keertje uit. Als trambestuurder heb ik
geregeld te maken met negatief gedrag
van jongeren. Ik vind het belangrijk dat
ik zo de kans krijg om ook op een posi-
tieve manier met jongeren om te gaan.
Het is heel belangrijk dat wij in de
buurtwinkel samen met de aktiegroep
en de opbouwwerkers zitten. De buurt-
winkeliers vangen nieuwe jongeren op
en ze zijn aanspreekpunt als de huis-
werkklas niet open is. We hebben hier
als vrijwilliger meer zeggenschap dan in
een clubhuis. We beslissen gezamenlijk
over het beleid en de aanname van
coordinatoren. De opbouwwerkers
begeleiden de coordinatoren en helpen
problemen oplossen. Als wij van de jon-
geren of hun ouders dingen uit de wijk
horen, kunnen wij hen weer makkelijk
doorsturen naar de opbouwwerkers en
de aktiegroep. Veel jongeren zijn vanuit
de huiswerkklas actief geworden in de
wijk. De huiswerkklas bestaat al dertig
jaar, dat is uniek in deze stad en dat is
onder andere te danken aan deze ‘ver-
vlechting’, die ik ‘kruisbestuiving’ zou
noemen.

Gera Pols
Ik deed als vrijwilliger al wat in de wijktuin
en zo kwam ik in aanraking met het thee-
terras. Ik ben graag dienstbaar en bij het
terras gaat dat vanzelf. Het opbouwwerk is
voor mij een vanzelfsprekendheid. Het
werk bij het terras is vrij autonoom, maar
het is toch een plezierig idee dat op de
achtergrond het opbouwwerk er is om ons
eventueel bij te staan. Osman was voor mij
een buitengewoon iemand met zijn hart
op de juiste plaats. Hij was een geëmanci-
peerde man.

Rotterdam’ in Sosyal 
Danismani Osman Dogan

Kimseyi unutmamak
icin, bu gazete aracili-
giyla yardim eden, kat-
kida bulunan ve bizleri
yalniz birakmayan
dostlara, arkadaslara,
kurumlara ve butun
herkese ilgiden dolayi
cok tesekkur ediyo-
rum. Benim, cocuklari-
miz, torunlarimiz ve
yakin akrabalarimiz
icin Osman herzaman
het Oude Westen’ de
yasayan herkesin icin-
de ve kalbinde yasiya-
cagi icin ne mutlu. 
Marianne Dogan

Coskun Buyukyilmaz
Ik ben gastheer in de buurtwinkel omdat
ik het leuk vind om actief te zijn. Ik doe
alle mogelijke klusjes in de buurtwinkel.
Het contact met alle opbouwwerkers is
goed, maar Osman was als een vader
voor me. Ik ga hem heel erg missen.

M. Bouchti
Als bewoner van het Oude-Westen vind ik het belangrijk de
drugsoverlast te bestrijden op een goede manier en zo een
bijdrage te leveren aan de samenleving. Het opbouwwerk is
voor mij belangrijke om de contacten met de overheid te
regelen. Ik ben er van overtuigd dat het langzaam goed
komt. Over Osman heb ik me altijd verbaasd. Hij was altijd
vrolijk en geïnteresseerd. Ik dacht weleens hoe houdt hij dit
vol? Voor mij was hij een vriend, een broer. Hij keek altijd ver-
der dan eigenbelang

Buurtkrant
Oude Westen 

geen zinnig mens
kan zonder

Hassan Karalt: 
Hassan is vrijwilliger bij de Turkse werk-
groep. Een werkgroep die heel veel activitei-
ten organiseert. Osman was hier een grote
stimulans in. De werkgroep gaat in ieder
geval door. Het is een belangrijke groep
binnen de Aktiegroep. Wie van het
opbouwwerk onze vraagbaak wordt zullen
we wel zien. We moeten er wel voor zorgen
dat de Turkse pagina in de buurtkrant blijft
bestaan. 

De Aktiegroep-leeuw
Ik ben al heel lang het symbool
van de kracht en de mondigheid
van de bewoners van het Oude
Westen. Op 5 februari was ik weer
helemaal aanwezig in de wijk. Op
de presentielijst van de bijeen-
komst in Odeon stonden 425 per-
sonen en daar waren de bekende
aktiegroepers en alle mensen die
te laat kwamen niet bij. Mijn grote
vriend Osman was daar heel blij
mee en daar werd ik weer vrolijk
van, want hij was jarenlang een
van de stille krachten achter mij.
Ook na de vergadering heb ik me
vertoond. Toen een sneaky bewo-
ner die het niet met ons eens was
bij een buurman ging klagen dat
het een schande was dat zijn
vrouw in Odeon het woord had
gevoerd, werden een heleboel
buurvrouwen boos. Ook met
hoofddoek is er niet met mij te
sollen.

Bas Munne
Ik ben buurtagent in wijkteam het Oude
Westen. Als buurtagent ben je vertrou-
wenspersoon en hulpverlener, maar je
werk heeft ook preventieve (waarschu-
wen, voorlichten, bewustworden) en
repressieve (bekeuren) kanten. Ik neem
deel aan het lokaal zorgnetwerk waar
mensen worden besproken die dringend
hulp nodig hebben. De buurtwinkel is

voor mij een belangrijke plaats. Hier
ontmoet ik buurtbewoners, vrijwilligers
en opbouwwerkers en blijf ik op de
hoogte van wat er speelt en leeft in de
wijk. Tal van initiatieven vinden hun
oorsprong vanuit deze locatie. De poli-
tie doet onder andere mee aan Drugs in
Kleur, het winkelstratenoverleg en het
pandenoverleg. Ik had een bijzondere
band met Osman, omdat ik zestien jaar
geleden samen met zijn dochter Nurcan
bij de politie kwam werken en wij bei-
den geplaatst werden in het Oude
Westen. Osman bleef voor mij een
belangrijk contact in de wijk. Hij trok
zich het lot aan van eenieder die in de
verdrukking kwam en wij wisten elkaar
altijd te vinden om daar samen wat aan
te doen. Discretie stond bij hem hoog
in het vaandel. Hij was een integer en
krachtig persoon die altijd voor ieder-
een klaar stond. 

Buurtkrant
Oude
Westen

Geen zinnig
mens

kan zonder

Yardimseverligiyle, Rotterdam het Oude Westen bolge-
sinde taninan Sosyal Danisman Osman Dogan  06
Subat cuma gunu oglen vaktiyle aramizdan ayrildi. 1969
yilinda Hollanda’ya gelen ve 25 yildir sosyal gorevli ola-
rak calisan Osman Dogan ozellikle Rotterdam kentinde  
- basta Turkler olmak uzere – diger gocmen vatandasla-
ra gonullu olarak calismistir. 
Vefatindan birkac saat once calisma arkadaslariyla bir-
likte ‘Buurtkrant’ gazetesiyle ilgili toplantiya katilmisti
Osman.
Onceki aksam Odeon’ da yapilan toplantiyla ilgili bera-
ber sohbet edilmisti. Buyuk ilgiden dolayi herkes mutluy-
du.
Aradan bir kac saat gecmisti ve Osman agabeyimiz ara-
mizda degildi. O yoktu artik. Herkes haberi almisti ve
hizla Aktiegroep’ a kosuyordu. Neden? Neden, olamaz”
diyen aglamakli sesler geliyordu kulaga. “ Ama Osman
agabey ile ilgili bircok projelerimiz, hayallerimiz vardi. Bu
olamazdi”. 
Agabey, evet bir agabeydi Osman Dogan. Osman,
kucuk buyuk farketmez herkes icin birsey birakmisti
arkasinda. Kimi icin dedeydi, kimi icin amca, kimi icin
agabey yada bir baba kadar yakindi; ama hicbir zaman

bir “bey” olmadi Osman’imiz. O kadar yakindiki herkese,
o kadar sicaktiki. 
Bir yandan feryat ediliyordu, diger yandan ise ozel anma
ve cenaze toreni icin herkes elinden gelen yardimi esir-
gemiyordu. Ve iste o gun; 10 Subat sali aksami gelmisti.
Iste o aksam Osman agabeyimiz bize dunyadan uzak
bir gece yasatti. Herkes ozlem icinde, herkesin ici ve
yuregi yaniyordu. Aramizdan yolcu ediyorduk Osman
agabeyimizi; ama icimizden, kalbimizden ve gonlumuz-
den ayrilmayacagina guveniyor ve soz veriyorduk.
Program gonul dostlarin yardimiyla desteklenip guzel bir
gorunum kazanmisti. Anma torenine bine yakin Osman
‘severleri’ katilmisti. Marianne Dogan “Benim cigerim
alindi hastahanede ve simdi ise kalbim alindi”, diyerek
salonu huzunlendirmisti. 

Bu bir veda degildi, sen hep bizimleydin, bizimlesin ve
bizimle kalacaksin Osman agabey!

Osman agabeyimizin saz tellerini susledigindeki gibi “
Seni nasil ozledim. Bilemez bilemez bilemezsin. Yaniyor
kalbim kalbim benim. Sonmuyor sonmuyor sonduremez-
sin. Belki beni anarsin, belki de hic anmazsin. 



VOORZIENINGEN

Aktiegroep Het Oude Westen 436.17.00 
Gaffelstraat 1 
Batavier 
Educatief Centrum 280.58.88 
Volwassenenwerk 280.58.82 
Basiseducatie                            280.58.70 
Batavierenstraat 15 – 35 
Bibliotheek                                436.49.81 
Gaffelstraat 59a
Dierenhof                                   436.71.01 
Gouvernedwarsstraat 1 
Gezondheidscentrum/SMDC           436.34.38/ 
St. Mariastraat 75  436.30.60
Marokkaanse Vereniging            412.06.35 
Kogelvangerstraat 12 
Stichting Jong                            436.57.30 
Mathenesserlaan 173 
Gaffelstraat 61a 
Ruilwinkel                                  22.50.844 
Gaffeldwarsstraat 34 
Stichting WenK                         412.26.22 
Hoofdkantoor 
Kogelvangerstraat 10 
Gaffel                                        436.20.98 
Jongeren- en kinderwerk 
Gaffelstraat 63a 
Taal Druk Werkplaats                 436.08.97 
Gaffelstraat 61b 
Turks Participatieplatform           436.17.00 
Gaffelstraat 1 
Servicepunt Oude Westen     282.96.76 
Adrianaplein 24       
Verpleeghuis Antonius                241.29.00 
Nieuwe Binnenweg 33 
Wijkgebouw Odeon                    436.38.55 
Gouvernestraat 56
Huisarts I.H.P. Oudeman 436 22 43         
Zorgcentrum Leeuwenhoek         436.14.88 
West Kruiskade 54 
Tennisclub Tiendstraat 411.39.42 
Speeltuin Weena 414.48.90
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Alarm 112
Politie/buurtagenten 0900 8844
Klachtennummer 0800 1545
Belastingtelefoon 0800 0543
Bureau Rechtshulp 410 66 77
Bureau Slachtofferhulp 436 01 04
Buurtbemiddeling Centrum 282 25 27
Centrumraad 417 92 11
Coördinatiebureau Centrum 417 32 83
Crisiscentrum 476 39 44
Dierenambulance 415 56 66
Dierenbescherming 437 42 11
Eneco storingsdienst 467 40 00
Jeugdhulp 411 78 65
Kinderdagverblijven 412 26 22
De Nieuwe Unie 286 64 00
Ombudsman 411 16 00
Onbenutte Kwaliteiten 404 99 09
Stadswinkel 800 -1545
Roteb                                  0800 1545
Speelcentrum Weena 414 48 90
Raad Kinderbescherming 413 47 60
STAP vrijwilligerswerk 436 30 90
Tandartspraktijk Maasstad 422 41 43
WBR 240 60 00
Wijkpastoraat Oude Westen    436.70.70 

Gezondheidscentr. Oude Westen & Cool
Huisarts Castelijns 436 77 70 
Huisarts Erlings / Visser 436 55 30
Huisarts Hekman 436 32 65
Huisarts Jacobs 436 92 41
Huisarts Metz 436 19 75
Herhaalrecepten 436 78 79
Fysiotherapeuten 436 21 27
Diëtist/Thuiszorg Rotterdam 28260 00
Tandartsen Oude Westen     436 21 76

St. Maatsch. Dienstverl. Centrum (SMDC) 
Alg. Maatschappelijk Werk 436 30 60
Sociaal Raadslieden                   436 30 60
Wijkbus Ouderen 436 90 47
Ouderenw./Servicepunt Sen. 414 67 88
Steunpunt Mantelzorg 404 75 24
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Uitgave:
Aktiegroep Het Oude Westen, Gaffelstraat 1-3, Tel 436 17 00 
Fax 436 39 40, Website aktiegroepoudewesten.nl 
Lay Out: Han Snaaijer
Fotografie: Theo van Sprundel, Han Snaaijer
Redactie: Wim Roovers, Hannie Leeuwenhart, Han Snaaijer, Joke vd
Zwaard, Marianne Maaskant.
Medewerkers: Ayse Tosun, Corrie Kreuk. Druk: Maassluisse
Courant, Oplage: 5000 stuks. Verschijnt 10 maal per jaar
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kijk eens naar onze website
www.aktiegroepoudewesten.nl
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Osman Dogan
Vrijdag 6 februari overleed plotseling Osman Dogan, 25 jaar
opbouwwerker en nog veel langer vrijwilliger in het Oude
Westen. ’s Morgens hadden we nog met hem een  redactiever-
gadering van de buurtkrant. We keken samen terug op de
buurtvergadering van de avond ervoor. We waren blij met de
grote opkomst en de kracht die de bewoners getoond hadden
en we hadden er vertrouwen in dat het zou lukken om de
bewonersondersteuning van de opbouwwerkers in de buurtwin-
kel te behouden. We spraken af om in de buurtkrant van maart
af te maken waar we in de buurtvergadering in Odeon mee
begonnen waren: de presentatie van de vele activiteiten, men-
sen en werkgroepen van de Aktiegroep. Dat was een grote klus
voor een clubje vrijwilligers die de buurtkrant in hun vrije tijd
maken, maar we voelden ons sterk als een Aktiegroep-leeuw.
Twee uur later was Osman er niet meer en stroomde de buurt-
winkel vol met mensen die het niet konden bevatten dat ze
nooit meer bij hem aan de tafel zouden kunnen aanschuiven. 
Er heerste totale verslagenheid. Dinsdagavond 10 februari zaten
we weer in Odeon, samen met 800 anderen, op de herden-
kingsbijeenkomst van Osman. Alle toespraken gingen over zijn
kracht en doorzettingsvermogen, zijn vermogen om mensen te
stimuleren om meer uit zichzelf te halen en mee te doen, en
over zijn hartelijkheid en warmte. Hij was vervlecht met ons en
wij met hem en daar zijn we alleen maar beter en gelukkiger
van geworden. Met deze buurtkrant laten we zien wat zijn inzet
en professionaliteit in de praktijk voor de bewoners van het
Oude Westen betekend heeft. Het is de buurtkrant zoals we die
op vrijdag 6 februari met hem hebben afgesproken: een por-
trettenserie van actieve wijkbewoners en samenwerkingspart-
ners, aangevuld met persoonlijke herinneringen aan Osman. 
Wij als redactie en alle anderen met hart voor het Oude Westen
zullen hem verschrikkelijk missen.   

Tante Leeuwina
Ik zorg voor vrolijkheid en gezel-
ligheid, luchtige informatie en de
roddels en de nieuwtjes in het
Aktiegroep Café. Ik stel nieuwe
bezoekers op hun gemak en
maak met spelletjes en quizzen de
zaal actief. Ik ben een oude, nette
dame en woon al mijn hele leven
in het Oude Westen, de laatste
jaren alleen. Mijn schoenen zijn
gesponsord door Calandschoe -
nen, mijn bril heb ik van de bril-
lenman en de jurken, mantelpak-
ken en charmante damestassen
krijg ik via bewoners. Met de
pruik van Frans Moret op lijk ik
erg op mijn moeder, daar
moesten de buren, mijn vrouw en
mijn broer in het begin erg aan
wennen. Tante Leeuwina begint
populair te worden. Ik word
steeds vaker ook voor andere eve-
nementen binnen en buiten de
wijk uitgenodigd, maar ik ben en

blijf in de eerste plaats van de
Aktiegroep het Oude Westen

Frieda Siman – van de Berg
Ik ben algemeen medewerker van
Odeon. Ik organiseer de catering
bij feestjes, recepties en lunches,
ik geef sportles aan vrouwen,
bejaardengym en doe op woens-
dagmiddag activiteiten met kin-
deren. In overleg met Osman
organiseerden we een paar keer
in het kader van Opzoomeren
activiteiten van kinderen voor
ouderen. Dan gingen de kinderen
tekeningen en plantjes brengen
bij de bewoners van Anthonius.
Dat was altijd een groot succes. Ik
ben ook zo’n beroepskracht die in
de wijk woont en werkt, ik woon
er zelfs al mijn hele leven, en ik
zie daar echt het probleem niet
van. Ik vind het leuk om mensen
te groeten op straat, ik loop ook
wel eens zomaar de buurtwinkel

binnen om een praatje te maken.
Mijn zoon speelt al jaren bij
Leonidas, de voetbalclub van
Osman. Hij is nu bijna klaar met
zijn opleiding op de Hogere
Economische School. Ik kreeg
vaak complimenten van Osman
over hem. Dat doet je als moeder
natuurlijk ook goed. 

Han Snaaijer
Ik zet elke maand de buurtkrant
in elkaar en zorg dat hij op tijd
naar de drukker gaat. Dat doe ik
al twintig jaar. In het begin maak-
te ik hem helemaal in mijn eentje.
Er was niet veel aandacht meer
voor de buurtkrant, dat vond ik
niet goed want het is toch het
visitekaartje van de buurt. Nadat
opbouwwerker Sjaan hier kwam
werken, werd er weer een redac-
tie gevormd. We komen twee

keer per maand een uur bij elkaar
om nieuwe plannen te maken en
de stukken te bespreken. De
anderen schrijven, ik doe de lay
out en vaak ook de foto’s. Osman
maakte altijd de Turkse pagina.
Met hem kon ik goed ruzie
maken, hij ging wat makkelijker
met de dingen om dan ik, maar
we waren het altijd weer snel ver-
geten. 

BEDANKT
Om niemand te vergeten, bedank ik
langs deze weg alle vrienden, beken-
den en instellingen voor hun steun
na het overlijden van Osman. Het is
voor mij, de kinderen en kleinkinde-
ren en andere familieleden een grote
troost dat Osman zal blijven leven in
het hart en de herinnering van zoveel

mensen in het Oude Westen.

Marianne Dogan

Geslaagd. Zo kan het geplande
bezoek van burgemeester
Aboutaleb op 9 februari j.l. aan
het Oude Westen zonder meer
worden genoemd. De burge-
meester sprak met diverse bewo-
ners en ondernemers en nam de
tijd om eens goed rond te kijken.
Hij toonde vooral veel interesse
voor het ondernemersklimaat van
de West-Kruiskade. 

In verband met het overlijden van
Osman Dogan werd allereerst een
bezoek gebracht aan de aktie-
groep Oude Westen. De burge-
meester betuigde zijn medeleven
en wenste alle aanwezigen veel
sterkte toe. Daarna sprak de bur-
gemeester met een aantal onder-
nemers waaronder de heer

Gayadien van Selkamtravel aan
de West-Kruiskade. 

Ondernemersklimaat
Gayadien werkt al tientallen jaren
in het Oude Westen. Hij vertelde
op enthousiaste en positieve wijze
over het ondernemersklimaat in
de wijk. Maar hij vertelde ook hoe
zeer de overval op zijn bedrijf,
vorig jaar december, hem had
geraakt. En niet alleen hem, maar
ook zijn personeel. Gelukkig
waren er geen gewonden geval-
len. De heer Gayadien meldde
dat hij erg te speken was over de
wijze waarop de zaak door politie,
deskundigen en hulpverlening
was afgehandeld. 
De heer Schaap van de winke-
liersvereniging West-Kruiskade

informeerde de burgemeester
over zijn jarenlange ervaring in de
ijzerhandel en zijn visie op onder-
nemen. Schaap vertelde welke
mogelijkheden de West-Kruiskade
allemaal bood. Hij stelde dat
steeds meer ondernemers lid wor-
den van de winkeliersvereniging.
Een positieve ontwikkeling want
een groeiend aantal leden zorgt
voor meer mogelijkheden om het
ondernemersklimaat op de West-
Kruiskade nog verder te ontwikke-
len. 

Samenvattend kan worden
gezegd dat burgemeester
Aboutaleb in korte tijd veel te
weten is gekomen over onze wijk.
Hij weet nu in grote lijnen wat er
speelt op de West-Kruiskade.

Burgemeester Aboutaleb 
bezoekt het Oude Westen

Buurtkrant
Oude Westen 
geen zinnig

mens 
kan zonder

Heldendaad medewerkers
Stadstoezicht 
Stadswachters André Stam, Oswald Fleur en Murat Sonmez  zijn hel-
den. Door hun snelle actie kon een 19-jarige stadsgenoot tijdig uit een
brandende woning worden gered.   
Donderdagavond 12 februari j.l. werden drie stadswachters gewaar-
schuwd door de bewoonster van een portiekwoning aan de Van
Speykstraat. Haar woning stond in brand en haar zoon had de deur
gebarricadeerd. De mannen van Stadstoezicht reageerden gelijk. Zij
gingen het pand in en trapten de deur van de woning in. Ook waar-
schuwden zij brandweer en politie. 
Bewoners van omliggende woningen moesten voor enige tijd hun
woning verlaten. Zij konden na het blussen van de brand weer terug
naar hun woning. De 19-jarige verwarde Rotterdammer is overge-
bracht naar het ziekenhuis. Twee medewerkers van Stadstoezicht zijn
ook naar het ziekenhuis gebracht vanwege ingeademde rook. Allen
maken het nu goed.
André Stam, Oswald Fleur en Murat Sonmez zijn door de stadmarinier,
de wijkagent en de directie van Stadstoezicht in het zonnetje gezet. Zij
werden geprezen voor hun kordate optreden.

Burgemeester Aboutaleb heeft onder andere met de heer Gayadien (links) en de heer Schaap (rechts) gesproken
over het ondernemersklimaat in onze wijk. 




