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Nieuwjaarsreceptie 3 januari 2019

Welkom allemaal op een heel vertrouwde locatie en met dank aan de directeur van de
Meervaart, Andreas Fleischman die het weer mogelijk maakt om hier onze receptie te vieren.
De toespraak… die behelst altijd een terugblik en vooral vooruitkijken.
Om te beginnen met de terugblik kunnen we wel stellen dat het een bijzonder jaar is
geweest. Eigenwijks exploiteert twee Huizen van de Wijk: De Honingraat in Slotermeer en
het Pluspunt in Geuzeveld. Begin van dit jaar zijn de Huizen van de Wijk De Aker en België
in Nieuw-Sloten erbij gekomen. Dit is een mooi proces geweest waar ruim de tijd voor is
genomen met als resultaat dat zij nu beide vanaf 1 januari een echte Eigenwijks signatuur
hebben. En dat ook de daar werkzame medewerkers van Impuls nu bij Eigenwijks in dienst
zijn.
Dan onze nieuwe behuizing. Ongeveer een jaar geleden kwam de Serre in beeld. Onze
directeur Dick Glastra van Loon en zijn medewerkers waren gelijk enthousiast. Wij als
Bestuur moesten nog even goed de potentie van het gebouw op ons netvlies krijgen. Want
het was een volstrekt uitgewoond pand, gekraakt geweest en een keuken die eruit gesloopt
was, en overal lekkages en over de kleuren van het gebouw van toen zal ik het maar niet
hebben.
Het heeft een half jaar en veel hoofdbrekens gekost van Dick maar het is gelukt! De basis
van de Serre inclusief een nieuwe keuken is een feit. Rob en Marie die ook zoveel jaar
geleden de inrichting van de Jan Tooropstraat voor hun rekening hadden genomen, konden
aan de slag om er een mooi gebouw van te maken. En dat is gelukt en het gebouw heeft de
uitstraling die bij Eigenwijks hoort. We zijn er heel blij mee. Het is geen Huis van de Wijk
maar de basis van onze Stichting. Gezond Leven Nieuw-West, het Buurtcollege en Fonds
Nieuw-West hebben er hun thuisbasis. En ook de vrijwilligers Centrale is mee verhuisd van
de Jan Tooropstraat naar de Serre en hebben daar een eigen ruimte.
Deze behuizing geeft ons kansen en mogelijkheden. We houden u op de hoogte!
En of het nog niet genoeg was bestonden we 60 jaar. Een mooi lustrum. En zoals Ik het al
eerder heb verwoord:
Ouder worden is op zichzelf geen prestatie maar wel hoe je ouder wordt. Behoud je nog
steeds dezelfde inzet en motivatie als zoveel jaar geleden. Wat Eigenwijks betreft kan ik die
vraag met een volmondig ja beantwoorden.
In het kader van ons jubileum, was ik mede verantwoordelijk voor de Geschiedeniskamer in
de Jan Tooropstraat. Dat betekende een forse duik in al het materiaal van 60 jaar
Eigenwijks. Wat een herinneringen kwam ik tegen. Hele mooie en ook heel verdrietige en
zelfs confronterende periodes van ons bestaan. We hebben wel veel meegemaakt in die 60
jaar. Soms hing ons bestaan aan een zijden draadje. Wat me vooral is opgevallen is de
veerkracht van onze organisatie. Veel vergelijkbare organisaties in het Amsterdamse hebben
door welke reden dan ook het loodje moeten leggen.
Als Bewonersorganisatie zijn we uniek in Amsterdam. En ik durf te stellen dat dit alles te
maken heeft met ons uitgangspunt: De bewoners daar begint alles mee. Zij dragen onze

organisatie. En al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor Eigenwijk zowel
bestuurlijk als actief in de Huizen van de Wijk of het Buurtcollege en dat allemaal met
ondersteuning van een geweldig werkapparaat onder leiding van onze directeur.
En dan nu de toekomst. Het zal een grote uitdaging worden om van de Serre die plek te
maken die we voor ogen hebben, waar Geleerd kan worden, waar men kan Ondernemen
en wat ook niet onbelangrijk is Ontspannen.
Daarnaast staan de Huizen van de Wijk voortdurend voor nieuwe opgaves. Er zal altijd
gekeken moeten worden, kan het beter, kan het anders en bereiken we wel iedereen. We
zullen nooit achterover kunnen leunen en denken zo… dat gaat wel goed. Altijd proactief dat
is het credo van onze organisatie.
We gaan dus een spannend jaar tegemoet, maar dat bent U van ons gewend!
Tot slot dank ik onze Vrijwilligers, ons Algemeen en Dagelijks Bestuur, onze medewerkers
en alle bewoners van Nieuw-West. Want zonder hen Geen Eigenwijks
Een goed en gezond 2019!!
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