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NL DOET Ontmoetingsplek, kookclub en groene vingers moeten wijk uit de problemen helpen

Bewoners van de Heerlense wijk Passart gaan hun eigen groente verbouwen.
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Moestuin hoort bij huiskamer
Bewoners van de Heerlense
wijk Passart plantten zaterdag een moestuin. De oogst
is bestemd voor de kookclub in de huiskamer, die de
buurt moet samenbrengen.
door Geertjan Claessens

E

r bloeit iets moois in de
Passart. De groente en kruiden die achterom aan de
Acasiastraat gaan groeien,
kunnen bewoners straks zelf eten.
De oogst gaat naar de kookclub die
ruim vier maanden geleden is gestart in ’t Plateintje, de huiskamer

van de buurt. Hier komen nu dagelijks enkele tientallen buurtbewoners, langdurig werklozen en mensen met een beperking om samen
te eten en te praten, maar ook de
handen uit de mouwen te steken.
Dat gebeurt deze zaterdag. Er hebben zich ruim veertig mensen aangemeld om mee te helpen tijdens
de vrijwilligersdag. Terwijl binnen
de geur van koffie en soep steeds
sterker door de huiskamer trekt,
gaan buiten ondanks het minder
goede weer de schoppen de grond
in. En daarna de nodige zaadjes en
planten.
De moestuin van rond de 150 vierkante meter ligt achter de huiskamer en het pand van Baanbrekend
werk. De bewoners planten hun
eigen moestuin aan, met een beetje

hulp van instellingen als Radar,
Meander en Alcander. Die werken
ook samen in de huiskamer, bedoeld om de samenhang in de wijk
te verbeteren. Zo moeten de bewoners elkaar gaan helpen en kan de
participatiemaatschappij vorm krijgen, is het idee.
Dat gaat niet vanzelf, weet Fred
Pol, een van de actieve buurtbewoners. Hij keek in het begin wel een
beetje vreemd aan tegen de cliënten van hulp- en welzijnsorganisaties die in de huiskamer neerstreken. Maar merkte al snel dat met
hen goed samen te werken valt.
Hij heeft het idee dat de wijk die
bij velen als probleembuurt te boek
staat er langzaam maar zeker op
vooruit gaat. „Steeds meer mensen
komen hier en helpen elkaar als er

problemen zijn, zoals burenruzies”,
weet hij.
Dat is ook goed, want van professionele helpers moeten ze vaak niet
veel hebben. „Veel bewoners trekken zich terug als een professional
om de hoek komt kijken”, weet Ed
Hoogenboom van Alcander.
„Maar omdat we hier vaker aanwezig zijn, komen ze ook wel gemakkelijker naar ons toe”, vult Petra
van der Ven van Radar aan.
De huiskamer groeit nog steeds. Er
zijn plannen voor een pop-up museum in vervolg op kunstproject
DoLint. En Pol start binnenkort
een vrijdagavondactiviteit, waar bewoners spelletjes of creatieve activiteiten kunnen ondernemen. Zonder hulp van een professional.

