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Van de straat geplukt:

Fred Fitz-James

• Wmo Radar
• Gezondheidscentrum
St. Mariastraat
www.aktiegroepoudewesten.nl

Het coronavirus

Mooie initiatieven in de wijk

“Het is een gekke tijd” en
“Wat een moeilijke periode” horen we veel om ons
heen. Het verplicht binnen
blijven is vervelend voor
iedereen, net als alle activiteiten die zijn afgelast.
Gelukkig zijn er in de buurt
veel leuke acties opgezet
om buurtbewoners een
hart onder de riem te
steken of op te vrolijken!
De redactie zet er op deze
voorpagina graag een paar
in het zonnetje om na te
genieten of inspiratie op te
doen. Heb je zelf iets leuks
of liefs gedaan voor je
buren? Laat het ons weten
via
buurtkrantow1
@gmail.com.

Paasontbijt en
sjoelen op straat
Annelies uit de Hobokenstraat
vertelt dat ze paasontbijtjes heeft
bezorgd, die goed ontvangen
werden. Ze merkt dat mensen nu
sowieso dankbaarder zijn voor
een klein gebaar. Met de buren
hebben we op straat staan sjoelen
met Koningsdag (dat doen we wel
vaker, en dat gaat zo gemakkelijk
op afstand!), waarbij ook een buurman aanhaakte die al een tijd binnen zit. Normaal gesproken drinkt
hij vaak koffie met de buurvrouw,
maar dat gaat nu niet. “We hebben de stoelen ver uit elkaar gezet
en toen durfde hij wel. Hij werd
nog fanatiek ook, lachen....”
Oranje tompouce
Wmo radar verraste
oudere bewoners op
Koningsdag met een
oranje tompouce.
De gebakjes wer-

den opgehaald door Trevvel, door
vrijwilligers ingepakt
en bezorgd in samenwerking met
Netwerk Nieuw
Rotterdam.
Volgens één
van de gelukkige ontvangers was hij
heel lekker.
Muziek van &
voor de buren
Op Eerste Paasdag
gaven Ludo en Julia
uit de Adrianastraat een
klein concert op de binnenplaats van het complex
aan de Korte Bajonetstraat.
Een mix van klassieke muziek en bekende swingende
nummers maakte een
enkeling aan het dansen.
Ook de bewoners van de
aanliggende
panden aan de

‘s Gravendijkwal konden meegenieten op deze zonnige dag.
Bloemetje van Woonstad
Begin april kwamen werknemers
van
Woonstad
langs de
deur in
een ouderencomplex
in de wijk
om iedereen
een bakje met
bolletjes aan te
bieden.
Goudsbloemen
De Aktiegroep organiseert regelmatig een
buurttuinentour. De geplande tour van 22 april kon
helaas niet doorgaan. In
plaats daarvan werden 42
vaste buurttuinentourlopers
verrast met potjes waarin

De redactie wenst iedereen
in de buurt sterkte toe in
deze moeilijke periode.
Een extra steunbetuiging
gaat uit naar patiënten,
kwetsbaren, zorgprofessionals, mantelzorgers,
ondernemers en ieder die
op welke manier dan
ook door het virus
getroffen wordt.
goudsbloemen zullen groeien. De
bloemetjes zullen groeien op de
vensterbank en kunnen daarna
worden geplant in geveltuintjes.
Houd ze deze zomer in de gaten!
Weerstandspakketjes
en opbeurvlaggen
Laurens & Sarah van Buurtbistrot
Laurensius hebben samen met zes
buren de bewoners in de Ochterveltstraat en Saftlevenstraat
verrast met Weerstandspakketjes
vol gezonde producten en juten
vlaggen. Op de vlaggen stonden
teksten als ‘hoop’ of ‘ik denk aan
je’, ‘fijne buur’ met het idee om
mensen steun te geven wanneer ze
vanuit hun huis naar de vlaggen in
de straat kunnen kijken. De reacties
op de pakketjes en vlaggen waren
bijzonder: “iemand was in tranen,
een ander deelde het direct online,
en we zagen een grote glimlach op
de gezichten”, vertelt Laurens.
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van ze vooraf niet bedacht hadden
dat ze die nodig hadden. Winkelen
moet een belevenis zijn en dat is
waar wij ons op de West Kruiskade
met alle ondernemers op richten.
Ik heb er mijn eigen plek gevonden
en ben lang heel actief geweest in
de winkeliersvereniging, totdat ik in
2016 een ongeluk kreeg.’
Geschept door een auto
“Op een dag, dat was zaterdag 3
december 2016, stond ik voor de
deur van de Primera op de West
Kruiskade. Er kwam een tram aan
die in botsing kwam met een auto.
Die auto schoof in een vaart de
stoep op en drukte mij door de
winkelruit van de Primera heen. Ik
kwam tussen de kaartenstandaards
in de winkel terecht. Er was een
stuk glas in mijn hals gekomen en
het bloed spoot er uit. Het was een
slagaderlijke bloeding. In de winkel
probeerde iemand mijn bloeding te
stoppen. Binnen vijf minuten hoorde ik het geluid van een helikopter
en een ambulance en binnen de
kortste keren lag ik op de operatietafel van het Erasmus MC. De
vaatchirurg vertelde achteraf dat ik
echt geluk heb gehad. Als de scherf
iets dieper in mijn hals terecht was
gekomen, was ik er niet meer geweest. Een maand na het ongeluk
stond ik alweer in de winkel.”

Fred Fitz-James
“Ik ga graag met mensen om en vind het leuk om ze in mijn Kulturushop te mogen
ontvangen.” Fred Fitz-James, ondernemer van de Fred Kulturu Shop Institute, vertelt.
Docent voortgezet onderwijs
“Ik groeide op in Suriname, studeerde daar aan de kweekschool,
de voorloper van de Pabo, en werd
docent. Toen ik drieëntwintig was
kwam ik naar Nederland. Mijn hele
familie bleef in Suriname, maar
ik vond hier snel mijn weg, al ga
ik nog steeds geregeld en graag
naar Suriname toe. In Nederland
specialiseerde ik me verder in de
wiskunde en de psychologie. Ik heb
bijna veertig jaar in Den Haag in
het voortgezet onderwijs gewerkt.
Ik gaf les in wiskunde, natuurkunde
en godsdienst. Dat was een mooie
tijd, ik was betrokken bij mijn
leerlingen en wilde altijd het beste
voor ze. Er was een periode waarin
misschien wel de helft van mijn
leerlingen met justitie in aanraking
was geweest. Soms zocht ik ze op
als ze even vast zaten, dan zei ik:
‘als je de goede kant op wil met
je leven, ga ik je daarbij helpen,
maar kies je het criminele pad, dan
ben ik weg.’ Later begon ik samen
met mijn partner een spirituele
winkel aan de West Kruiskade. Ik

ging met vervroegd pensioen om
me helemaal op ons bedrijf – toenmalige Kotomisi Shop - te kunnen
richten.”
Het Fred Kulturu
Shop Institute
“Zes jaar geleden begon ik het
Fred Kulturu Shop Institute in de
Billboard Mall in het markante
pand schuin tegenover de Leeuwenhoek op de West Kruiskade.
De winkel is een bakermat geworden van kennisuitwisseling,
vraagbaak en borging van het Afro
– Surinaams cultureel erfgoed. De
grondgedachte van mijn bedrijf is
gebaseerd op universele spirituele
waarden vanuit de Winti Spiritualiteit. Ik verkoop rituele en geneeskrachtige kruiden, voornamelijk uit
de Surinaamse flora. Ik geef advies
en organiseer informatieve activiteiten voor jongeren en volwassenen
die op zoek zijn naar hun roots en
naar zingeving in het leven.”
Mensen inspireren
“Mijn winkel is meer dan het

verkopen van een product dat van
A naar B gaat. Het is een belevingsproces waar ook niet-Surinamers
van harte welkom zijn. Ik nodig
mensen uit om deel te nemen
aan rituelen in mijn winkel. Rituelen geven houvast, ze helpen bij
levensvragen over wie je bent, wat
je bent en waar je naartoe gaat.

ren en een reikende hand bieden
in hun zoektocht naar de goede
dingen in het leven.”
De West Kruiskade is een belevenis
‘In mijn zaak verkoop ik Pangistof
en traditionele kleding, spirituele
kruiden en diverse artikelen voor
Winti rituelen, geneeskrachtige
kruiden, lekkernijen uit de Suri-

”Mijn winkel is
een belevingsproces”
Op de laatste dag van het jaar doe
ik voor deur van Billboard Mall de
‘Switi Watra’ om het oude jaar uit
te luiden. Het is deels een reiniging
en deels jezelf letterlijk oppeppen
voor het nieuwe jaar. Iedereen kan
eraan meedoen. Het zijn rituelen
die ik van mijn voorouders geerfd
heb en die ik graag wil doorgeven,
omdat het mensen helpt op hun
levensweg. Ik wil mensen inspire-

naamse culinaire hoek en boeken
en snuisterijen. Hoewel het goed is
dat de West Kruiskade zo is opgeknapt in de afgelopen jaren, heeft
ondernemen voor mij niet alleen te
maken met mooie gevels. Het zijn
de mensen die de straat maken. Zij
komen allang niet meer alleen naar
de stad om iets specifieks te kopen,
ze komen om te winkelen en nemen spullen mee naar huis, waar-

Actief in de wijk
“Ik verhuisde naar het Oude
Westen toen ik mijn bedrijf begon.
Ik woon praktisch om de hoek
van mijn winkel en dat is lekker
gemakkelijk. Naast de winkel doe
ik ook nog andere dingen. Ik help
mijn maat Guno Zwakke bij het
gebeuren rond Keti Koti dat altijd
op 1 juli in het Wijkpark Oude
Westen plaatsvindt. Tijdens deze
feestdag vieren we de afschaffing
van de slavernij. En ik organiseer
elk jaar het Kotomisi Grand Gala in
de Rotterdamse Schouwburg, met
veel verschillende traditionele en
moderne Surinaamse en Caribische
activiteiten, spelletjes en muziek.
Het is heel erg jammer dat deze
activiteiten dit jaar door het coronavirus niet door kunnen gaan.
In het Oude Westen is het goed
toeven, het is er levendig en ik
heb leuke buren. Wat ik wel heel
jammer vind, is dat mensen hun
afval op straat gooien, dan denk
ik: gooi het gewoon netjes in de
vuilnisbak.”

De winkel van Fred is gevestigd
in de Billboard Mall op
West-Kruiskade 47. Kijk voor
informatie en openingstijden op
www.fredkulturushop.com.

Vraag: wanneer meld ik naastgeplaatst afval wel/niet aan?

Julia

(nieuwe containeradoptant)
Naar aanleiding van het artikel in een vorige Buurtkrant,
heb ik me aangemeld als
containeradoptant en maak
ik gebruik van de Buiten

Beter App. Via de app maak
ik zo nu en dan een melding
van een volle container of
naastgeplaatst grofvuil.
Het valt me op dat er
dagelijks grofvuil naast bijna
alle containers in de straat
wordt gezet en dat stoort
me. De straat wordt er
ongezellig van. Ik kan van
al die gevallen een melding
maken, maar dan stuur
ik de gemeente dagelijks
berichten. Is daar een beleid

voor (bijvoorbeeld wanneer
het vuil meerdere dagen
blijft staan) of is het juist
goed om de meldingen te
doen, zodat er scherper op
gecontroleerd gaat worden?
Hoe zorgen we ervoor dat
bewoners weten waar ze
hun afval op de juiste manier aanbieden?

Rob

(ervaren containeradoptant):
Een aantal jaren geleden
heb ik me aangemeld als
containeradoptant. Ik maak
digitaal melding van het feit
dat er dingen bij containers
staan. Het moet dan binnen
2 dagen worden opgehaald
en meestal lukt dat. Sinds
een paar maanden zijn de
meeste containers voorzien
van een sensor die regis-

treert dat de container bijna
vol is en dan wordt die in de
route voor de ophaal meegenomen. Ik moet zeggen
dat het aantal naastplaatsingen (ongemerkt) best wel
is verminderd en dan gaat
het vooral over de zakken.
Kartonnen dozen enz. is een
ander verhaal. Sommigen
zijn te beroerd om een doos
klein te maken. Ik heb een
paar keer een doos weggewerkt waar een adres op

Opinie
stond. Toen we dat in een
project van gemeente en
een paar bewoners bespraken, vonden vooral de bewoners dat deze mensen na
een paar waarschuwingen
gewoon een prent zouden
moeten krijgen. Reken maar
dat het dan klaar is.
Reageren?
Stuur je reactie naar
buurtkrantow1@gmail.
com.
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HANDIGE TELEFOONNUMMERS
Alarm (politie,brandweer , ambulance) 112
Alarm teksttelefoon 0800-8112
Belastingtelefoon 0800-0543
Buurtbemiddeling 088 8555009
Buurtwinkel Aktiegroep OW 4361700
Dierenambulance 0900-0245
Dierenbescherming 4374211
Eneco Storingsdienst 4674000
Gebiedscommissie Centrum 14010
Gemeente Rotterdam 14010
Gemeentelijke Ombudsman 4111600
Jongerenloket 2671300
Juridisch Loket 0900-8020
Huiswerkklas 4361700
Kinderbescherming 4431100
Kinderdagverblijf de Wereld 4366447
Kinderopvang Plus D. Dap 4115043
Laurens Antonius Binnenweg 2412900
Nieuwe Gaffel 2916689
Ouderenwerker Cindy Vos 06-53507350
Pameijer Klus & Werk 2710000
Politie geen spoed 0900-8844
Ruilpunt 010 2250844
Tennisclub Centrum 4366165
Tennisclub Tiendstraat 4113942
Slachtofferhulp 0900-0101
Speelcentrum Weena 4144890
Stadsmarinier A.Siermann 06-14890436
Vraagwijzer 14010
Youz-jeugdzorg 088-3581660
Wijkconciërge Natalie Burgmans
06-83677564
Wijkpastoraat 010-4367070
(Katinka Broos 06 44098889)
Woonstad 4408800
Zorgcentrum de Leeuwenhoek
2713800

Hellen COLUMN
van Boven
“Meid, wat zie jij eruit. Zo krijg
je nooit verkering.” Dat waren
de woorden van mijn overbuurvrouw, die uit het raam hing toen
ik het vuil ging weggooien. Ze
had wel een beetje gelijk, want
ja, nu ik in deze coronatijd niet
naar de kapper kan, heb ik een
flinke uitgroei en staat mijn haar

alle kanten op. Deze crisis geeft mij
een heel onprettig gevoel. Ik ben
bang en voel me nutteloos en dat
straal ik ook uit. Andere mensen
zetten zich op een positieve manier
in of hebben het hartstikke druk
op hun werk; ik kom niet verder
dan het opruimen van mijn kast.
En daar heb ik dan nog drie dagen over gedaan ook. Neem nou
mijn nichtje Denise; ze werkt zich
kapot in het ziekenhuis en haalt
ook nog boodschappen voor haar
vader. Dat zij er afgepeigerd uitziet

is geen wonder. Of dat vrouwtje
dat pas naast me is komen wonen
met haar drie kleine kinderen. Hoe
houd je zo’n trio bezig in deze
tijd waarin ze niet buiten kunnen
spelen? Ze heeft de troep op haar
balkon opgeruimd en nu kunnen
haar kinderen daar spelen. Het
ziet er hartstikke leuk uit met wat
plantenstekkies en een zelfgemaakt
lounge-hoekje waar ze nu kunnen
zitten. Dat zijn de dingen waar ik
in deze tijd van kan genieten. Niet
alleen van dat opgeknapte balkon

(het zag er echt niet uit), maar ook
van die kinderen die daar zitten te
spelen. Ze wonen al een halfjaar
naast me, maar vorige week heb ik
haar voor het eerst gesproken toen
ze ‘s avonds een sigaret aan het
roken was op het balkon. Bij het
opruimen van mijn kasten heb ik
nog oude sprookjesboeken gevonden. Ik ga de buurvrouw vragen of
ik haar kinderen kan gaan voorlezen. Zet ik wel een petje op, anders
denken ze dat ik de heks van Hans
en Grietje ben.

Rondje door het Colofon
Welke impact heeft het coronavirus op de organisaties en
wat doen zij nu voor de wijk?
Goede kans dat het de meeste
lezers nog nooit is opgevallen,
maar iedere uitgave van de
buurtkrant heeft een colofon met daarin belangrijke
telefoonnummers. Vanwege
de coronacrisis deden we een
belrondje langs de verschillende organisaties (die we te
pakken kregen) om te zien
welke gevolgen zij ervaren.
Buurtwinkel Aktiegroep OW
Het pand van de Aktiegroep is
dicht, en wat er aan activiteiten
loopt, wordt zoveel mogelijk digitaal gedaan. Daar is vaak wat creativiteit voor nodig, geholpen door
Whatsapp, Facebook en andere
middelen. Zo hebben de buren die
via de zogeheten ‘postcoderoos’
samen investeren in zonne-energie
hun eerste online overleg gehad.
Jammer genoeg zijn er vanwege
het coronavirus ook merkbaar meer
mensen die minder inkomsten hebben, en krijgt de Aktiegroep meer
vragen over de Voedselbank of
gratis maaltijden in de wijk.
Gebiedscommissie Centrum
Na het intoetsen van 14010 werkt
de dienst met spraakherkenning.
Vanwege een storing door een
overbelast netwerk, komt de beller
in een Engelstalig keuzemenu voor
een internationale groothandel.

Gemeente Rotterdam
Gelukkig werkt het inspreken van
‘Rotterdam’ wel, en de telefoniste
legt uit dat een storing de oorzaak is. De Gemeente heeft vooral
gemerkt dat ondernemers aan het
begin van de crisis veel vragen hadden, maar nu is het weer enigszins
terug naar normaal. De telefonisten
van de Gemeente konden altijd al
deels vanuit huis werken, dat is nu
veel meer geworden.
Gemeentelijke Ombudsman
De klachtbehandeling over de
telefoon gaat gewoon door en
medewerkers komen in shifts op
kantoor. Vanwege corona heeft
de Gemeentelijke Ombudsman de
spreekuren stop moeten zetten,
maar inmiddels zijn er plexiglas
schermen onderweg zodat die snel
weer gehouden kunnen worden.
Juist omdat veel burgers moeite
hebben met digitaal werken, vindt
de Ombudsman het belangrijk dat
mensen persoonlijk met hun klachten kunnen langskomen. Vanwege
de crisis zijn er andere gevallen
waarin burgers in de knel komen
met de overheid, zoals de plotseling verkleinde capaciteit van de
Rotterdamse daklozenopvang, of
een piek van zzp’ers die hulp nodig
hebben met het aanvragen van een
uitkering.
Jongerenloket
Het Jongerenloket kon ons niet
doorverbinden met de juiste
persoon, maar op hun website
(rotterdam.nl/werken-leren/jonge-
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Pameijer biedt dagelijks lunchpakketten aan voor haar cliënten en anderen uit de buurt.

renloket) vonden we de volgende
informatie: ‘Het Jongerenloket blijft
open, maar past de dienstverlening
aan. Dit betekent dat de medewerkers van het Jongerenloket je zo
veel mogelijk via telefoon, beeldgesprekken en per mail zullen spreken
en helpen.’ Het loket kan je helpen
wanneer je door de coronacrisis
(tijdelijk) geen werk meer hebt of
in geldproblemen komt.
De Nieuwe Gaffel
Betty en Wouter van de Gaffel
hebben ervoor gezorgd dat buurtbewoners in financiële onzekerheid
of moeilijkheden maaltijden kunnen ophalen. De 100 (!) kant-enklaarmaaltijden worden dagelijks
aangeboden. Buurtbewoners die
dit nodig hebben, kunnen zich nog
aanmelden voor een maaltijd bij
Mieke (06-52358096).

Voordeuren (8)

Er komt een tijd
dat ook dit weer
tot de geschiedenis
behoort.
Foto’s: Bart Isings
April 2020

Wmo-radar
Ouderenwerker Cindy Vos vertelt
dat haar werk de laatste weken
totaal anders is dan voor het
coronavirus. Niet alleen omdat ze
vanuit huis moet werken, maar ook
omdat ze moet improviseren om
de ouderen in de wijk te kunnen
helpen. Via whatsappgroepen kan
Cindy contact houden met de
andere organisaties in de buurt, en
op die manier kunnen ze elkaar ook
helpen. Vrijwel alle activiteiten zijn
afgelast, maar daardoor ontstaat
ook ruimte voor nieuwe initiatieven: de ‘lichtpuntjes’, vertelt ze.
Het bezorgen van maaltijden, een
verrassing op Koningsdag of een
simpel kaartje door de bus. “Die
persoonlijke aandacht is extra
belangrijk nu, en bewoners zijn
dankbaar voor onze hulp,” vertelt
Cindy.
Wmo radar kan nog vrijwilligers
gebruiken voor het doen van
boodschappen of bezorgen
van maaltijden in de buurt. Een
verklaring omtrent goed gedrag
is hiervoor een vereiste. Buurtbewoners die graag een handje
willen helpen, kunnen zich aanmelden bij Cindy Vos via c.vos@
wmoradar.nl of 06-53507350
(ma-do).
Pameijer - Klus en Werk Cool
Oude Westen
Cliënten van Pameijer kunnen op
dit moment niet aan het werk in
de Klus en Werk zelf, maar achter
de schermen gebeurt van alles
om in contact te blijven met de
cliënten en andere buurtbewoners. Als het kan, worden cliënten
uitgenodigd om een klusje te doen
op straat, zoals het schoonmaken
van de bus. Een dankbare tijdsbesteding! Daarnaast heeft Pameijer
een lunch-afhaalservice opgezet.
Iedere werkdag staan er zo’n
twintig lunchpakketjes klaar op
een tafel op de stoep voor mensen
die dit goed kunnen gebruiken. Er
zijn veel buurtbewoners die hier
dankbaar gebruik van maken, en
Pameijer gaat hiermee door zolang
het nodig is.

AFSCHEID VAN
ONZE CORONASLACHTOFFERS:

wmoradar.nl

OPROEP!
Het is een nare en onwerkelijke tijd die
we samen doormaken. Het coronavirus grijpt om zich heen en maakt veel
slachtoffers, vooral onder ouderen in
verpleeghuizen. Helaas ook bij ons in
het Oude Westen. Er zijn veel mensen
gestorven en dat grijpt de achterblijvers enorm aan. Tegelijkertijd is een
afscheid zoals wij dat kennen op dit
moment onmogelijk. Maximaal 30
mensen mogen de uitvaart in levende
lijve bijwonen.
Om de vele coronaslachtoffers een
‘gezicht’ te geven en te eren willen wij
in samenwerking met Cretopia de volgende oproep doen:
• Bent u of kent u een nabestaande
van een coronaslachtoffer?
• Zou u/hij /zij een verhaal over
uw dierbare willen schrijven? Dit mag
van alles zijn. Een mooi levensverhaal, of een tekst waaruit blijkt
dat u uw dierbare enorm zult
missen. Misschien een gedicht of een
tekening?
• Heeft u hier één of meerdere
foto’s bij?
Mocht u aan dit eerbetoon mee willen
werken, dan kunt u om contact opnemen met Cindy Vos van Wmo Radar.
Zij is van maandag t/m donderdag te
bereiken op 06-53507350 of via c.vos@
wmoradar.nl. Wij plaatsen uw tekst met
foto’s op de Facebookpagina van WoW
(Werelds oude Westen) Rotterdam. U
kunt op deze pagina de twee eerder
geplaatste inzendingen bekijken. De
nabestaanden hebben deze steunbetuigingen als troostrijk ervaren. Heeft
u hulp nodig bij het schrijven van uw
verhaal, neem ook dan contact op zodat
wij hierbij kunnen helpen.
Laten we onze slachtoffers herdenken
en elkaar zoveel mogelijk steunen bij de
verwerking van dit verdriet.
Veel sterkte allemaal met het gemis van
uw dierbare, uw buur, uw kennis.
Cindy Vos, Wmo Radar.

Beste bewoners
van het Oude
Westen,
Juist omdat het Oude Westen
er deel van uitmaakt, vind ik
het erg fijn om in het Centrum
te werken. We doen ons werk
nu wel even anders: veel gaat
online, we sturen pakketjes, we
bellen u en u belt ons.
Afgelopen week hebben 200
kinderen een Healthy Fit Kitpakket gekregen. Ze waren
er erg blij mee. De Nieuwe
Gaffel is gesloten maar we zijn
er wel regelmatig te vinden.
Wij nemen filmpjes op met
Daan, Deef en Khalid, en op
deze manier blijven we sport
aanbieden.

Op de West Kruiskade zijn de laatste tijd veel
rouwstoeten langsgereden. Dit is een foto van een
indrukwekkende rouwstoet, met een korte miniherdenking op een tijdelijk afgezette straat.

Op 24 april begon de ramadan.
Veel moslims in het Oude Westen nemen daaraan deel. De
ramadan zal dit jaar ook anders
beleefd worden. Gezamenlijk
in grote groepen eten, naar de

moskee of elkaar buiten opzoeken is niet wenselijk vanwege
het coronavirus, hoe graag men
ook zou willen. Om enigszins
in de behoefte van de jeugd te
voorzien hebben we een aantal
nieuwe activiteiten. Het rooster
wordt steeds via Instagram
onder de aandacht gebracht.
Daarnaast zijn er bestaande activiteiten die geschikt zijn voor
deze vastenmaand. Zo zetten
mensen op straat de ambulante
rondes voort. Join Us vindt
plaats en ook de Powerklas.
Ruwe Diamant en huiswerkklas
Oude Westen gaan online door.
De komende weken bieden we
weer sport op de pleinen aan.
Blijf ons bellen. We zijn elke
dag bereikbaar op 010 4855
898.
Langzaamaan zien we elkaar
vaker, op gepaste afstand. De
gezondheid staat voorop!
Hartelijke groeten namens alle
medewerkers van Wmo radar,
Jolanda Moerkerke
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Huiswerkklas
Oude Westen

Liefde en respect voor de winkeliers

De Huiswerkklas zat net twee
weken in het nieuwe pand toen wij
de deuren moest sluiten als gevolg
van het coronavirus. Nu de landelijke maatregelen langer aanhouden,
hebben we als Huiswerkklas Oude
Westen besloten over te stappen
naar online huiswerkbegeleiding.
Wij vinden het belangrijk om leerlingen te blijven ondersteunen met
huiswerkbegeleiding, ook tijdens
de coronacrisis.
We hebben inmiddels een rooster
met vrijwilligers
die beschikbaar
zijn voor de online
begeleiding.
Daarmee kunnen
we alle hulpvragen
afdekken. Voor
hulp bij het maken
van huiswerk of het leren van een
toets kunnen leerlingen bij de
huiswerkklas terecht. We hebben
contact per e-mail, via whatsapp
of een videogesprek. De vraag van
de leerling is uitgangspunt en onze
medewerkers stellen zich regelmatig op de hoogte van de situatie
van elke leerling.
We voeren op dit moment nog
actie om bij elk kind een laptop
thuis te krijgen, omdat er leerlingen van dertien gezinnen zijn die
daar nu nog geen gebruik van
kunnen maken. Enkele politieke
partijen helpen ons en we hopen
deze laptops in de komende weken
te kunnen regelen. Ook werken we
inmiddels aan een scenario waarin
we - onder voorwaarden - ook
weer open kunnen gaan.
Christof Wielemaker

Bron: WOW-Rotterdam

Wijkpark vanaf 6 mei deels weer open voor de wijk!
Het Wijkpark is een belangrijke
plek voor veel wijkbewoners, maar
vanwege de coronamaatregelen
moest het park de afgelopen weken
helaas gesloten zijn. Gelukkig is er
goed nieuws, want de hekken gaan
vanaf woensdag 6 mei gedeeltelijk
weer open voor wijkbewoners. De
gemeente stelt het Wijkpark onder
toezicht van beveiligers weer open
op werkdagen van 11.00 – 18.00 uur.
Het park is alleen toegankelijk via de
zijde van de Gaffeldwarsstraat. De
openstelling is vooral bedoeld voor
kinderen en jongeren, zodat zij een
plek hebben om te kunnen spelen en
sporten. Verschillende organisaties
uit de wijk zullen voor de kinderen
en jongeren activiteiten aanbieden,

waarbij rekening gehouden wordt
met de richtlijnen. Daarnaast kunnen
(oudere) wijkbewoners en ouders met
een baby of peuter een wandelingetje
door het park maken. Overig recreatief
gebruik van het park zoals picknicken
of BBQ-en is niet toegestaan. Daarnaast geldt nog steeds dat iedereen
voldoende afstand moet houden tot
elkaar, en er wordt gecontroleerd of
bezoekers zich aan alle richtlijnen houden. De vrijwilligers van de Wijktuin en
het Dierenhof zijn dagelijks aanwezig
en de dieren zijn buiten te zien. Laten
we weer genieten van het Wijkpark
en er met elkaar voor zorgen dat deze
openstelling een succes wordt door
ons, ook straks weer in het park, aan de
richtlijnen te blijven houden!

Resultaten Enquête
Informatievoorziening
in het Oude Westen
De gemeente was benieuwd naar mediagebruik van bewoners in het
Oude Westen, en heeft
dat onderzocht middels

...

een vragenlijst. De vragenlijst werd verspreid
op plekken waar mensen
samenkomen, via social
media en ondernemers.

bewoners…

... Het meest in contact zijn
met de Aktiegroep Oude Westen, Dierenwinkel De Rimboe,
Leeszaal Rotterdam West en
Richard Shoes.

... Graag meepraten over
verkeersveiligheid, de aanpak
van overlast en bouwplannen in
de wijk.

... Ook graag op ontmoetingsplekken komen, waaronder
Centrum Ettaouid en Pameijer
Klus en Werk.

Uit de resultaten van 111
volledig ingevulde
vragenlijsten blijkt dat

Sint Mariastraat 75 | 3014 SH Rotterdam | www.gcmariastraat.nl

... Op de hoogte blijven van
informatie in de wijk via De
Buurtkrant, AD Rotterdams
Dagblad en de Havenloods,
maar ook via radiozender RTV
Rijnmond en sociale media
(WOW-Rotterdam, Aktiegroep
Oude Westen en de West
Kruiskade, maar ook OPEN
Rotterdam en Leeszaal Rotterdam worden door bewoners
gelezen).

... Verder graag informatie willen over activiteiten in de wijk,
de omgeving van hun woning
en bewonersinitiatieven.

De resultaten worden door de
Gemeente Rotterdam gebruikt
om informatie op de juiste plekken aan te bieden voor de juiste
doelgroep.
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Geen poespas; behoud je pinpas
Een tijdje geleden kwam een bekende
bij mij met het verhaal dat hij zijn pinpas had uitgeleend. Ik wist even niet
wat ik hoorde. ‘Je pinpas uitgeleend?
Ben je gek?’ vroeg ik aan hem. Al snel
zag ik dat ook hij de domheid van zijn
actie inzag. Hij vertelde me waarom
hij het had uitgeleend en wat bleek:
hij had de gegevens van zijn mobiel
bankieren app ook uitgeleend.
Het moest niet gekker worden, maar
gelukkig konden we zijn rekening
en app snel blokkeren en is het uiteindelijk goed gekomen.

Hij had dit alles gedaan, omdat een jongen
met een mooi verhaal kwam en hem beloofde dat hij er veel geld aan kon verdienen.
Nietsvermoedend trapte hij erin.
De truc werkt als volgt. De daders kiezen een
slachtoffer uit het straatbeeld. Vaak zijn dat
jongeren. Vervolgens nodigen de daders het
slachtoffer uit om ergens te gaan hangen, om
vertrouwen te wekken. Als dat vertrouwen er
eenmaal is, vragen ze om je pinpas en vaak
ook de gegevens van je mobiel bankieren app
met de belofte dat het slachtoffer er veel geld
voor terug krijgt. Jongeren worden al snel
verleid door het aanlokkelijke bedrag, dus
stemmen ze vaak toe.

Doe dit niet!
Als de daders eenmaal je pinpas en de gegevens van je mobiel bankieren app hebben,
kunnen ze je rekening voor alles gebruiken.
Vaak wordt je rekening dan gebruikt voor
valse Marktplaats-advertenties of witwaspraktijken. De daders verdienen dan dus bakken
met zwart geld met jouw rekening! Maar het
ergste komt nog, want als de autoriteiten
achter deze illegale praktijken komen, ben
je als slachtoffer verantwoordelijk. Want de
daders hebben jouw rekening gebruikt.
Deze slinkse truc vindt overal in Rotterdam
plaats, dus wees op je hoede en leen je

pinpas nooit uit! En ook zeker geen andere
bankgegevens. Want voor je het weet, ben
je veel geld kwijt of ligt er een aangifte op je
deurmat.

W
do at
en kun
in je
me
i?

Wieden, bemesten en verzorgen
Onkruid wieden: pluk het onkruid met de
hand uit. Bij droog weer blijft er minder grond
aan de onkruidwortels hangen. Schoffelen
doen we liever niet! Hiermee beschadig je
namelijk de structuur van de bodem die de
bodembeestjes juist zo zorgvuldig hebben
opgebouwd.

Tuintips voor mei
• Het kan nog steeds ‘s nachts vriezen, dus zet
gevoelige planten binnen of dek af bij nachtvorst.
Na IJsheiligen (11 t/m 14 mei) hoef je geen
nachtvorst meer te verwachten.
• Zaaien en (ver)planten van nieuwe tuinplanten kan
nog steeds! Geef pas geplante planten en struiken
regelmatig water.
• Blijf het gras maaien: 1 tot 2 keer per week voor een
mooi resultaat en goede groei. Verwijder mos uit het
gazon.
• Verwijder de wilde scheuten bij rozen.
• Blijf goed wieden: onkruid groeit in mei extra hard.
• Klimplanten gaan nu groeien, geleid ze goed en bind
ze aan.
We hopen elkaar weer snel bij een Buurttuinentour in
de wijk te kunnen ontmoeten! De eerste zou gepland
zijn op 20 mei maar vooralsnog weten we niet of deze
dan plaats kan vinden.
Eind april hebben wij zaadjes van goudsbloemen
uitgedeeld. Wil je op de hoogte gehouden worden
van de initiatieven van Wij(k) vergroenen, neem dan
contact op met petra@aktiegroepoudewesten.nl
of bel op dinsdag, woensdag of donderdag naar de
Aktiegroep 010 4361700. Bij ons kun je ook terecht met
vragen over het zaaien of het onderhouden van je tuin.

Kleur en fleur de wijk op

Zijn jullie al moe van het thuis zitten en weten jullie niet meer wat te doen?
Deze kleurplaat van José biedt dan misschien de oplossing. Ze zou het leuk vinden om
te weten wat je ervan gemaakt hebt, en ontvangt graag een foto van de ingekleurde plaat
per e-mail (joselinssen@gmail.com). Nog leuker: hang je creatie voor het raam,
dan fleuren we de wijk een beetje op! Veel plezier bij het kleuren.
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Pareltje van de wijk

Afscheid
we gezond zijn en halen herinneringen op aan
mevrouw. Soms deins ik een beetje achteruit,
het is mooi weer en er flaneren veel mensen,
veel te dicht langs mij, over de kade. Achter
de ramen staat personeel, ook te wachten tot
mevrouw langskomt. Ik kijk naar ze, zwaai ze
gedag, maar eerlijk gezegd herken ik ze niet in
hun gele plastic schorten en met hun mondkapjes en mutsjes. Zoals ook bij uitvaarten is er
een vreemde stemming: verdrietig en bedrukt,
maar tegelijk ook een soort reünie: mensen die
elkaar gedag zeggen, elkaar van vroeger kennen en het leuk vinden even bij te praten. Maar
anders dan bij een uitvaart staan we hier in de

Een werkneemster komt naar buiten en gaat bij
me staan, haar dienst zit erop. Zij was het die
me een paar weken geleden vertelde hoe iedereen haar/zijn best deed om het coronavirus
buiten de deur te houden, maar dat de ervaring leert hoe moeilijk dat is, en wat een stress
het betekende omdat ze bang waren wat er
zou gebeuren als dat virus binnen zou komen.
“Nu hebben we de gevolgen”, zegt ze. Ik kijk

naar haar vermoeide gezicht, het raakt me.
“Ga naar huis, ga rusten”, zeg ik. Ze schudt
haar hoofd: “Eerst mijn laatste groet aan
mevrouw brengen”, zegt ze: “Ik heb haar
zo lang gekend.”
Zwijgend gaan we op de stoeprand staan
en daar staan we nog wanneer de auto te
laat en te snel voorbij rijdt. Ze zucht, we
kijken elkaar even
aan, knikken naar
elkaar en gaan stil
onze eigen weg.

Katinka Broos

door: Frits Gronert

BUITEN WESTEN

(1988)

Wendel Jesse Kerwhen

Wanneer ik de West-Kruiskade nader zie
ik veel mensen staan. Wat is veel? Tot een
paar weken geleden zouden die mensen
me nauwelijks opgevallen zijn. Maar nu
vind ik het er druk, zal ik teruggaan? Nee,
dat doe ik niet. Ik kom afscheid nemen van
een bewoonster van de Leeuwenhoek die is
overleden. De rouwauto zal langsrijden en
bekenden, (oud)werknemers van de Leeuwenhoek en anderen wachten op haar. Zo
hebben we dat al vaker gedaan de afgelopen tijd…
We wachten en ik spreek verschillende
mensen. We vragen elkaar hoe het gaat, of

publieke ruimte, op straat. Mensen die langslopen hebben geen idee waarom we hier staan.
Veel voorbijgangers kijken met een schuin oog
naar de met lint afgezette bankjes en naar de
ingang van de Leeuwenhoek. Ze hebben waarschijnlijk kranten gelezen, t.v.-beelden gezien.

Piemelmens
Toen Wendel in 2007 na een stage
vanuit het voortgezet speciaal
onderwijs een vaste plek bij Atelier
Herenplaats kreeg, ontstond er een
enorme stroom aan tekeningen.
Snelle pentekeningen, potloodschetsen over lantaarnpalen, handen, bloemen en auto’s volgden
elkaar in een razend tempo op. De
ene na de andere dummy werd
gevuld met zijn observaties van de
wereld om hem heen. De lijnen van
zijn inkt- en potloodtekeningen lopen door elkaar heen, deze transparantie is kenmerkend voor zijn werk.
Bij de tekening met 8 hoofden door
elkaar heen zegt hij: “Als je geen
haar hebt ben je kaal”. Ook het ont-

dekken van zijn eigen seksualiteit is
een thema in zijn werk. De “Piemelmens” is een veel voorkomend onderwerp in zijn tekeningen: “Dikke
piemel laten groeien is leuk”. Verder
heeft hij een fascinatie voor geweren en pistolen. Hij kleurt ze in met
potlood in grijze tonen en zelfs de
kogels zijn weergegeven. Zelf zegt
hij over deze tekeningen: “Pistool is
bloed en dood naar ziekenhuis”.
Wendel is geboren in Nederland uit
een Liberiaanse vader en een Malinese moeder. Zijn culturele achtergrond heeft hem een heel scala aan
indrukken meegegeven, die hij door
zijn verstandelijke beperking op een
zeer originele en directe manier
aan ons kan tonen in zijn beeldend
werk.

Galerie Atelier Herenplaats,
Schietbaanstraat 1 Rotterdam,
010-2141108, atelier@herenplaats.nl
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JA, IK WIL GRAAG TWEE BOEKEN UIT DE LEESZAAL
Ο Roman Ο thriller/detective Ο biografie Ο chicklit
Ο Romantiek/streekroman Ο poëzie Ο kinderboek leeftijd:
Ο Non-fictie: onderwerp:
NAAM:

De wereld is groter dan
alleen het Oude Westen.
In onze buurtkrant leest
u voornamelijk nieuws en
wetenswaardigheden over
onze wijk. In deze rubriek
zal het gaan over zaken die
elders in de stad gebeuren
en waar we een voorbeeld
aan zouden kunnen nemen.

In Nijmegen
doen ze het zo
Dat er steeds meer mensen zijn
die inzien dat het belangrijk is om
bewust om te gaan met de dingen
die we kopen en wat we daarmee
doen, zie je om je heen. Mensen leggen geveltuintjes aan en
onderhouden dat samen. Ze doen
dat omdat groen in de straat beter
staat dan al dat steen: de straat
fleurt ervan op. Het is ook beter
voor de opvang en verwerking
van regenwater. Riolen lopen zo
minder snel over, zeker als er ook
regentonnen worden gebruikt. In
de Anna Palownastraat staan sinds
kort regenzuilen, die bewoners
kunnen gebruiken voor het bewateren van de geveltuintjes.
Ook op andere manieren kan je
bewust omgaan met eigen gebruik
en verbruik, bijvoorbeeld door het
scheiden van gft-afval. GFT staat
voor Groente-, Fruit en Tuinafval. In
een klein deel van het Oude Westen, tussen de Bajonetstraat, Gouvernestraat, Nieuwe Binnenweg en
West Kruiskade wordt al een aantal

jaren gft-afval opgehaald door een
“schillenboer”. Driemaal per week
(op dinsdag vrijdag en zaterdag)
rijdt de schillenboer zijn rondje
en dat is een succes. Bij de start
van dit project, een initiatief van
gebiedscommisssielid H. van Schaik
en verder opgezet door gemeente
en Aktiegroep, konden mensen een
bakje krijgen en biologisch afbreekbare zakjes. Deze zakjes kan men in
wat grotere groene bakjes gooien,
die her en der in dit gebied staan.
Dat het een succes is, is te zien aan
de hoeveelheid gft-afval en brood
die in, maar ook vaak náást de
overvolle bakjes ligt.
Laatst was ik in Nijmegen, een heel
eind buiten ‘t Oude Westen, en
zag hoe ze daar gft-afval ophalen.
Verspreid over heel Nijmegen staan
390 zogeheten ‘cocons’; vierkante
bakken waar twee kliko’s van ieder
100 liter in staan. Om deze kliko’s
te legen, worden ze uit de cocon
gereden en in de gft-vrachtwagen
gestort. Het bedrijf dat het gft-afval
eenmaal per week ophaalt is DAR
(Duurzaam Afval Ruimtebeheer).
In de regio van o.a. Nijmegen,
Berg en Dal en Beuningen wordt
door 75% van de huishoudens

gft-afval gescheiden. Van dit afval
wordt niet alleen compost gemaakt
voor land-en tuinbouw of sier-en
moestuin, maar rijden de bussen
in de regio zelfs op het biogas, dat
wordt geproduceerd bij de verwerking van gft-afval.
Ook in Rotterdam scheiden meer
en meer mensen hun gft- afval.
In 2019 werd er 11 miljoen kilo
gft-afval opgehaald bij 60.000 huishoudens. Van het gft- afval werd
4 miljoen kilo compost gemaakt,
gebruiksklaar voor o.a. sier- en
moestuin is dat op te halen bij
Stadsbeheer. In Rotterdam zijn we
dus ook goed bezig. Wat vroeger
door veel mensen werd weggegooid als waardeloos spul, wordt
nu steeds vaker apart gehouden
en ingeleverd. Nijmegen laat zien
dat zij een goede manier hebben
om het gft-afval te verwerken.
Het inzetten van grotere bakken
zoals deze cocons zorgt ervoor
dat meer mensen hun groenafval
zullen inleveren, waardoor er ook
meer van dit afval opgehaald kan
worden dan met de minibakjes van
de Schillenboer.
Geef de schillenboer een vrachtwagen in plaats van een bakfiets, en
ons de cocons.

Voorbeeld voor onze wijk?

ADRES:

Leeszaal Rotterdam West
Rijnhoutplein 3, 3014 TZ Rotterdam
En kijk op
www.leeszaalrotterdamwest.nl
www.facebook.com/leeszaalrotterdamwest
voor de laatste informatie over heropening
en over online-evenementen.

Vorige maand schreven we in deze rubriek over het Hoogstraatkwartier, waar een succesvolle
proef met het delen van auto’s werd gedraaid. Er zijn ongetwijfeld bewoners die afhankelijk
zijn van hun auto voor werk of slechte gezondheid, maar het kan geen kwaad om te kijken of
er alternatieven zijn voor ons vervoer.
Het succes in het Hoogstraatkwartier zat er in dat mensen de auto lieten staan uit vrije wil.
U kunt zelf eens nadenken of u de auto echt nodig hebt of bijvoorbeeld hem minder vaak
gebruiken en de fiets nemen. Het voorbeeld van één richtingsverkeer, waardoor het voor de
fietser minder gevaarlijk wordt en de oplichtende zebrapaden zou zeker voor onze wijk ter
overweging zijn. Laten we de discussie eens openen.
Graag reacties voor de rubriek Opinie naar buurtkrantow1@gmail.com.

Nieuw in het Oude Westen drieluik deel 2

Oelala ...

de scholen gaan straks weer een
beetje open en dan de Jeugdbieb ook! Het team is blij om jullie
weer te zien. We zitten klaar met thee, koekjes en nieuwe boeken!

Een hele grote stapel van de serie Kippenvel, bijvoorbeeld:

Fijne Borre-boekjes voor beginnende lezers:
En ook van alles voor jonge kinderen:

Openingstijden:

Vanaf 11 mei weer elke maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag open
van 15:00-17:00 uur en ‘s woensdags
van 13:00-17:00 uur.
We houden rekening met het
coronavirus: er zijn maximaal 3
kinderen of ouders tegelijkertijd
welkom in de Jeugdbieb en we
houden 1,5 meter afstand.

Gaffelstraat 1-3
Rotterdam West

Susan Bahandoersing
Al zolang als het Oude Westen bestaat, zijn er nieuwkomers in de wijk. Zij
hebben de wijk doen veranderen, zien veranderen, en hun eigen situaties
zijn over de jaren ook veranderd. Dit drieluik besteedt aandacht aan deze
nieuwkomers door de jaren heen: hoe was het vroeger om nieuw in de wijk
te komen, en hoe is dat nu? Voor dit tweede interview spraken we met
Susan Bahandoersing, die maar liefst twee keer nieuw in de buurt is komen
wonen: in 1992 en opnieuw in 2014.
Waarvandaan
“Ik had een paar jaar samengewoond op
een kamertje in Alexanderpolder en was
getrouwd. Er was enorme woningnood,
maar ik kon opeens een huis aan het
Adrianaplein krijgen. Mijn ouders hadden
altijd in Maasland gewoond, maar verhuisden ook naar het Oude Westen; toevallig
hetzelfde adres aan de Josephstraat waar ik
later in 2014 ben gaan wonen.
Toen in 1992
Toen ik rond ’86 bij de Thuiszorg in
de Schietbaanstraat werkte, had ik het
complex aan het Adrianaplein en andere woningen van de stadsvernieuwing
gebouwd zien worden. Toen ik er in ’92
kwam wonen was het dus nog vrij nieuw
allemaal. Maar het was altijd puinhoop.
De portieken waren open en er lagen vaak
zwervers onder de trap of in de fietsenstalling. Ik was jong en idealistisch; de eerste
keer dat ik binnenkwam, ging ik alles in
de gang opruimen. Toen kwam er een
bovenbuurman langs die zei “Nou, ik weet
niet hoe lang je dat vol gaat houden”.
Voor de kindertjes buiten op het plein had
ik een schoonmaakspelletje bedacht met
stoffer en blik, en sommige groeten me
nog wel eens op straat met ‘dag buurvrouw!’. Ik had toen niet zoveel met m’n
eigen buurtje, maar wel met de wijk. De
winkels en kroegen op de Binnenweg, het
Wijkpark, Museumpark, evenementen… In
1998 kreeg ik m’n eerste dochter, en toen
de tweede kwam werd het huis al snel te
klein.
Toen in 2014
Na mijn scheiding kwam ik terug naar het
Oude Westen, en kon ik in het voormalige

huis van mijn ouders wonen. De buurt en
de buren waren echt een warm bad. Veel
buren kenden me al een beetje en ik werd
echt omarmd. Ik ging de buurt ook meer
verkennen en kwam bij de Aktiegroep, de
Gaffel en Klus en Werk. Ik was natuurlijk
een alleenstaande vrouw, en mijn kinderen
waren al ouder dus hadden minder zorg
nodig.
Meer vrijheid had ik.
Qua oriëntatie in de
wijk ben ik
nu vaker op
de WestKruiskade
te vinden,
omdat
ik vaker
en meer
Surinaams
ben gaan
koken. Het
is er ook
veel gezelliger geworden. In de hele buurt eigenlijk.
Nu
Zoals het Adrianaplein er nu uitziet, zo
had ik er ook wel willen wonen! Veel meer
groen, speeltoestellen, brede stoepen.
En minder zooi. De hele wijk is leefbaarder geworden en er zijn een hoop leuke
plekken bijgekomen, zoals de Leeszaal en
het Wijkpastoraat. Mede door de nieuwe
koopwoningen is er een ander type bewoners in de wijk gekomen, maar zowel de
oude als de nieuwe bewoners vind ik ok.
Als het aan mij ligt wil ik hier nooit meer
weg.”

gezet.
Het bijzondere aan de film is
dat je de familie Kim volstrekt begrijpt, gezien hun
armzalig bestaan zonder
enige bestaanszekerheid.
Terwijl het gezin Parks in een
Het drama van de Zuidenorm huis boven op een
Koreaanse film Parasite
(2019) raakte mij. Het is een heuvel woont en alles heeft
wat hun hartje begeert,
universeel verhaal over de
klassenmaatschappij, waarin moeten de Kims zich binnen
zien te dringen met bedrog
de allerrijksten tegenover
om zo rond te komen. De
de allerarmsten staan. Nu,
met de coronamaatregelen, vraag is of het parasieten zijn
of dat ze slechts hun arbeid
wordt ook duidelijk dat de
proberen te verkopen. Zijn
armsten in de wereld het
degenen in de maatschappij
meeste lijden. Ze kunnen
die hen alles ontnemen niet
door geldgebrek niet thuis
blijven om hun leven te red- zelf de parasieten?
den. Arm zijn is nu gelijk aan De stad lijkt in tweeën
het risico van doodgaan, een verdeeld te zijn. De arme
buurt van de Kims lijkt van
keuze tussen voedsel of een
een andere wereld dan
dodelijk virus.
In de film Parasite kampt het het enorme huis van de
gezin Kim met veel armoede. Parks dat speciaal door een
architect is ontworpen.
Het gezin woont in een
Deze twee werelden komen
kelder en komt nauwelijks
bijeen met de ogenschijnlijk
rond. Totdat hun zoon met
slim bedrog het huis van de onschuldige leugens van de
familie Kim. De film vertoont
rijke Parks binnendringt als
het drama van de rijke en de
privéleraar voor hun docharme klasse en zit zodanig
ter. Hij zorgt ervoor dat zijn
in elkaar dat het verloop
andere gezinsleden als kok,
chauffeur en kunsttherapeut van de gebeurtenissen zich
volstrekt begrijpelijk en reavoor de Parks gaan werken,
terwijl ze doen alsof ze elkaar listisch ontwikkelt. Dat is de
kracht van de regisseur Bong
persoonlijk niet kennen.
Joon-ho. Het blijft invoelbaar
Daarvoor worden de vooren menselijk, tot aan het
malige werkster en chauffeur met bedrog het huis uit akelige einde vol met gruwel

uit de kunst

Parasite

en geweld waar de personages hun menselijkheid voor
je ogen verliezen. Zelfs dan
begrijp je ze. De film is zo
goed, dat het veel meer is
dan een klassenstrijd. Het
overstijgt zijn thema en laat
de kijker denken over schuld
en onschuld. Het liet mij
nadenken over ons systeem,
waar geld, de vrije markt en
de grote bedrijven de dienst
uitmaken.
Het is bijzonder dat deze film
zowel op filmfestival Cannes
als bij de commerciële Oscars
in de prijzen viel. De regisseur
raakt blijkbaar een universele snaar. Niet alleen is zijn
film kwalitatief goed, maar
ook zijn onderwerp is een
uitdagend politiek thema.
De vraag is of de film iets
bereikt met betrekking tot dit
onderwerp. Armoede is altijd
een groot thema in de kunst
geweest. En misschien heeft
het iets bereikt ten tijde van
de overgang naar de verzorgingsstaat. Maar misschien
zijn we liever weldoeners van
tijd tot tijd dan activisten
voor een betere wereld. Of de
film iets teweeg zal brengen
weten we niet, in ieder geval
kunnen we wel allemaal
genieten van dit mooie
kunstwerk.
Serpil Karisli

