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Fatma Yildiz

Een bijzondere medewerker
Fatma is opgegroeid in NieuwWest, is getrouwd in NieuwWest en woont met haar gezin
nog steeds in Nieuw-West. Zij
kent de Westelijke Tuinsteden
als geen ander. Twee maal is zij
zelf stadsvernieuwingsurgente
geweest. Zij weet dus heel goed
wat de impact van een dergelijke
status is. Bij het woonspreekuur
van Eigenwijks aan de Jan
Tooropstraat werd gezocht naar
een gastvrouw die voor het
woonspreekuur de cliënten kon
ontvangen .De gastvrouw zorgt
voor een prettige ontvangst met
koffie of thee.
En het was 2006 toen Fatma als
gastvrouw begon bij Eigenwijks
bij het woonspreekuur.
Dat heeft maar kort geduurd
want al snel ging ze assisteren om
mensen te helpen bij het zoeken
naar een woning via woningnet.
Fatma was ondertussen bezig
met haar studie MBO Sociale
Dienstverlening. In het kader van
haar studie is ze vervolgens stage
gaan lopen als ondersteuner bij
het wekelijkse woonspreekuur.
Haar studiebegeleider was Ietje
de Wilde, opbouwwerker bij
Eigenwijks.
Na haar stage rondde zij haar
studie met succes af. Fatma
bleek een natuurtalent, door
haar rust en grote betrokkenheid
weet ze bezoekers op hun

zelf zegt”dat je mensen echt
kunt helpen, die jouw hulp
nodig hebben. En de grootste
voldoening is als mensen
tevreden weg gaan. Dat geeft een
goed gevoel!”
Fatma heeft nog steeds veel
plezier in haar werk. Ze is zoals
ze het zelf uitdrukt een echte
Eigenwijkster die haar kennis en
ervaring ten dienste stelt van het
Wijksteunpunt Wonen.
Fatma heb ik leren kennen
als iemand die heel rustig en
punctueel haar werk doet met als
meest favoriete zin:
Het komt goed!
Lieke Mensink

Kom maar op met
die bewonersinitiatieven!
De regiegroepen zijn er klaar
voor! Dit jaar hebben zij
een belangrijke rol bij het
beoordelen van initiatieven en
toekennen van budgetten. Met
ondersteuning van Eigenwijks
gaan de regiegroepen in
Geuzenveld en Slotermeer
bewonersinitiatieven tot 5.000
euro behandelen. Aanvragen
onder de 500 euro worden
door de opbouwwerkers
van Eigenwijks behandeld.
Aanvragen boven de 5.000
euro moeten worden
gepresenteerd aan de
hele wijk tijdens een
bewonersvergadering.

De data voor de vergaderingen in
Geuzenveld en Slotermeer liggen
tot de zomer vast:
• Vergaderingen regiegroep
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Gezamenlijk initiatief van alle Huizen van de Wijk,
gezondheid
de vrouwencentra, Mannencentrum Daadkr8 en
de Vrijwilligerscentrale in Nieuw-West
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Maandelijkse
Pink Nieuw-West borrel
Pink Nieuw-West organiseert
de eerste donderdag van de
maanden maart, april, en mei
2013 een borrel bij Coffee@
Last aan het Koningin
Wilhelminaplein 60, tegenover
het World Fashion Center.
Coffee@Last gaat speciaal
voor dit buurtinitiatief open.
Iedereen is welkom, als je
maar niet anti-roze bent! De
eerste borrel is op donderdag
7 maart.
Pink Nieuw-West is een
initiatief voor en door homo’s,

gemak te stellen en adequaat te
helpen door alle ervaring die ze
inmiddels had opgedaan.
De volgende stap was een vaste
baan bij Eigenwijks als assistent
opbouwwerker gecombineerd
met het woonspreekuur. Dat
was best veel en uiteindelijk
werd Fatma zelfstandig
bewonersondersteuner in dienst
bij Eigenwijks maar werkzaam
bij het Wijksteunpunt Wonen.
Al haar talenten kwamen daar
tot hun recht. De kennis van
bewoners en hun buurt had ze
als assistent opbouwwerker goed
leren kennen en dat kwam nu
goed van pas.
Wat haar het meest aantrekt
in haar werk is zoals ze het
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lesbo’s en biseksuelen in
stadsdeel Nieuw-West. Door
het geven van borrels en
bijeenkomsten, die openstaan
voor iedereen, geven zij
inhoud aan het motto: “Beter
een goede buurt dan een
verre vriend”. Meer weten
over Pink Nieuw-West en de
maandelijkse borrel? Kijk dan
op www.pinknieuwwest.nl.

Sylvia van Eer en Rob Schoonsvliet

Vrijwilligers
van het eerste uur!
Sylvia, sinds wanneer kom jij in
het Pluspunt?
Een jaar of 5 geleden vroeg
Annemieke van Impuls
of ik kon helpen in de
buurtontmoetingsruimte achter
de bar in het Pluspunt en zo is het
allemaal begonnen.

personen, heel gezellig en Rob en
ik herkennen ons in de mensen
die komen. De meesten zijn wat
ouder, net als wij, en alleenstaand.
En ik hou wel van mensen, ze
vragen nu wanneer ik weer begin
met de klaverjas en bingo, dat zal
volgende maand worden.

Rob, hoelang kom jij in het
Pluspunt?
Ik ben sinds 10 jaar actief
in Geuzenveld, eerst samen
met Kenneth Nelson, de
Buurtcoördinator. Dat was nog
in het oude gebouw. Kenneth
vroeg mij om te helpen met de
oudere en minder valide mensen
in de buurt. Een oogje in het zeil
houden, ’gaan de gordijnen ’s
morgens open’?, ‘wanneer heb ik
die of die het laatst gezien?’. En ik
deed kleine klusjes. Ook werd ik
regelmatig op straat aangesproken
van “kun je misschien vanmiddag
even helpen met …?”

Waarom hebben jullie je
aangemeld als vrijwilliger voor
de buurtontmoetingsruimte?
We vonden het ongezellig worden,
zo jammer dat er weinig gebeurde.
Er werden gratis kannen koffie en
thee neergezet met bekertjes en
suiker en melk. Doordat het gratis
was kwamen er andere mensen,
het thuisgevoel verdween, omdat
bekenden weg bleven.
Toen Ahmed vroeg of wij
als bewoners onze schouders
wilde zetten onder het
opnieuw opstarten van de
buurtontmoetingsruimte
hebben wij gezegd, “we gaan het
proberen”.
Het begin was lastig, maar sinds
een paar weken gaat het de goede
kant op.
We vormen nu een team van 6
vrijwilligers met een rooster, zodat
we het samen doen.

Maar Sylvia, jij organiseert ook
nog een aantal activiteiten?
Ja, ja, dat is ontstaan na de dood
van mijn echtgenoot. Alleen eten
dat is niet fijn, daarom ben ik
begonnen om elke 2e dinsdag van
de maand te gaan koken in het
Pluspunt, wel met een groepje
anderen, hoor.
De mensen komen
voor 2,50 euro
gezellig eten, het
is min of
meer een
vaste groep
geworden
van ca. 40

Deze week is er alleen nog koffie
en thee maar we hopen snel ook
frisdrank, tosti en
andere lekkernijen te
verkopen.
Met de groeten van
Sylvia en Rob,
tot gauw in het
Pluspunt!
Marianne
Bloem

Pluspunt
nieuwe stijl

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
met Eigenwijks
020 – 346 0670

Sinds begin dit jaar verzorgt
Eigenwijks niet alleen
het Huis van de Wijk,
maar ook de balie, de
buurtontmoetingsruimte
en het algemeen beheer
van het gehele Pluspunt in
Geuzenveld in opdracht van
stadsdeel Nieuw-West. Het
Pluspunt is een zogenaamd
Welzijnscluster, waarin de
Openbare Bibliotheek, het
OuderKindCentrum (GGD
en Speel-o-theek), voorschool
en buitenschoolse opvang
Groeikasteel van Impuls en
het Huis van de Wijk zijn
gehuisvest. Een interessant
pand met grote uitdagingen.

Wijksteunpunt wonen
Woonspreekuur:
maandag van 10.00-12.00 uur
Slim zoeken naar een woning:
donderdag van 10.00-12.00 uur

De opdracht aan Eigenwijks
biedt een prachtige kans om
bewoners meer zeggenschap,
invloed en verantwoordelijkheid
te geven in hun Huis van de
Wijk. De opbouwwerkers
Ahmed Afkerin en Karin Kauw
hebben een bewonersgroep
samengesteld die de exploitatie
van de buurtontmoetingsruimte
voor eigen rekening wil nemen.
De inrichting, de bardiensten,
hoe de bezoekers van het Huis
van de Wijk zich het meest
welkom voelen, de soorten
consumpties en de prijzen. Het
wordt allemaal besproken met
en bepaald door de bewoners
die zich graag eigenaar voelen
van de buurtontmoetingsruimte.
Zij runnen als het ware het

Vaste activiteiten
Stichting Eigenwijks
Jan Tooropstraat 6
Burenhulp
Dinsdag en donderdag
10.00-12.00 uur
Tel. 020 – 346 0679
Pluspunt. (foto: Shirley Brandeis)
hun eigen onderneming. Met
ondersteuning van Eigenwijks.
De algemene balie van het
Pluspunt wordt bemenst door de
beheer- en contactmedewerkers
van Eigenwijks onder de
bezielende leiding van
accommodatiemanager
Marianne Bloem. Zij staan
de bezoekers van het pand te
woord, wijzen hen de weg,
plannen de activiteiten in de
verschillende zalen in, ontvangen
de bezoekers van de Sociale
Helpdesk en zijn aanspreekpunt
voor de andere pandbewoners en
-bezoekers.
Het technisch onderhoud, de
schoonmaak en contractbeheer
voor alle huurders van het
Pluspunt wordt door Eigenwijks
verzorgd in samenwerking met
Urban Resort. Een organisatie
die veel ervaring heeft met het
exploiteren van multifunctionele,
sociaal-culturele gebouwen,
zoals de broedplaatsen de Vlugt,

HW10, het Acta-gebouw en het
voormalige Volkskrantgebouw
aan de Wibautstraat.
In het najaar zal de
bibliotheek en mogelijk ook
het OuderKindCentrum
verhuizen naar de nieuwbouw
in Slotermeer. Dat betekent
dat er veel ruimte komt in het
Pluspunt voor nieuwe invulling
en nieuwe huurders. Daarom
zullen wij samen met Urban
Resort dit jaar een nieuw
exploitatieplan ontwikkelen.
Zodat het Pluspunt ook na 2013
toekomstbestendig is voor en
door bewoners, kunstenaars,
ondernemers en organisaties
in Geuzenveld. Een plek die
ertoe doet in Nieuw-West.
Dat verdienen de bewoners in
Geuzenveld, dat verdient het
Lambertus Zijlplein, dat verdient
Nieuw-West!
Dick Glastra van Loon
directeur Eigenwijks

Programma Open Club maart 2013
4 maart
11 maart
18 maart
25 maart

De Open Club gaat KLASSIEK.
De heer F.M.J. van de Loo: ‘Johannes Vermeer’ (dia’s)
De heer J. Broekhuizen: ‘Verbonden met de Compagnie’ (digitaal)
Nederlandse Brandwonden Stichting: voorlichting.

Plaats:		Van Eesterenzaal, Jan Tooropstraat 6, tel. 346 0670
Dag en tijd:
maandag van 14.00 tot 16.00 uur
Entree:		€ 2,50 (incl. koffie of thee)

Vrouwenweek in Geuzenveld en Slotermeer
Je creativiteit uitleven, genieten
van een ontspannende yogales,
de wijkcoördinator eens stevig
aan de tand voelen of meer
ontdekken over de bibliotheek?
In gesprek gaan over de kracht
van vrouwen of over werk?
Informatie inwinnen over de
menopauze of anticonceptie?
Dat kan allemaal, want van
4 tot en met 8 maart staan
Geuzenveld en Slotermeer in het
teken van de vrouw!
Gedurende de week zijn er
diverse activiteiten voor, door
en over vrouwen. Veel van de
activiteiten vinden plaats in
de Huizen van de Wijk in het
Pluspunt (Albardakade 7) en de
Multibox (Jan de Louterstraat
19). Verschillende partijen
werken in die week samen om
een divers en gratis aanbod te
realiseren. Voor iedere vrouw is
er wat wils zoals sportactiviteiten,
een expositie, open ateliers
en diverse informatie- en

gespreksmomenten. Kijk voor
het precieze programma op www.
eigenwijks.nl of haal een print
op bij de Huizen van de Wijk.
De week wordt georganiseerd
omdat het op vrijdag 8 maart
internationale vrouwendag is.
Op die dag is er in De Meervaart
een groot evenement voor alle
vrouwen uit Nieuw-West.

Er kan nog meer bij!
Doe jij iets leuks waar vrouwen
blij van worden en wil je graag een
acitviteit organiseren gedurende
vrouwenweek? Dat kan!
Neem dan contact op met
Karin of Serfanim van Eigenwijks,
karin@eigenwijks.nl en
serfanim@eigenwijks.nl.

De certificaat uitreiking van de Vrienden van Nieuw-West op zaterdag 2
februari in het Pluspunt met docenten Irene en Fatima.

Eigenwijks-Klik2Klik
Diverse cursussen van
maandag t/m donderdag

Gratis advocatenspreekuur
Elke dinsdag
van 16.30-18.00 uur
Gratis architectenspreekuur
Elke donderdag
van 17.00-18.00 uur

Ymere deelt certificaten
computerles uit

Afgelopen dinsdag was er weer
een certificaatuitreiking van
de computerlessen Klik2Klik.
Dit keer bij Ons Pand.
Samira Karimi van Ymere
reikte de trotse cursisten hun
certificaten uit. Ymere heeft
het mogelijk gemaakt dat de
lessen op deze locatie plaats
kunnen vinden in het kader van
gebiedsontwikkeling van onder
meer de Wijsgerenbuurt. Op
maandagmorgen en -middag
wordt er op deze locatie
lesgegeven. Mede namens deze
cursisten; Ymere bedankt!
Daarnaast zijn er nog 15 locaties
in Amsterdam Nieuw-West
waar u les kunt volgen van de
absolute beginner tot de iets meer
gevorderden. Onderstaand treft
u deze locaties aan. Als u op les
wilt bij 1 van deze locaties kunt
u bellen naar het bijbehorende
nummer.
Eigenwijks, ma t/m do
Jan Tooropstraat 6
020 - 346 06 70
Al-Mawadda, di, woe, do
Johan Jongkindstr. 147
020 - 346 06 70
De Kandelaar, ma t/m do
Burg. Vening Meineszlaan 64
20 - 613 17 52
De Dobbe, di
Hugo Floris Ruysstraat 1
020 - 613 00 27 / 06 289 67 985
De Hippe Heks, ma t/m vrij
Jan de Louterstraat13
020 - 611 22 68
Het Pluspunt, ma, di, woe, vrij
Alberdakade 7
020 – 613 25 00
De Goeman, ma
Goeman Borgesiusstraat 1
020 - 613 77 06 / 06 516 31 251
Nieuw Geuzenveld, Cordaan,
ma. avond

C. Outshoornstraat 126
020 – 6112333 / 06 – 531 88 165
Vrouw en Vaart, ma t/m vrij
President Allendelaan 733
20 – 410 04 52
Daadkr8, mannencentrum,
di, woe
Meer en Vaart 290
06 – 364 94 980
Huis van de Wijk de Aker,
di, woe en do
Noorderakerweg 2
020 - 61 04 060
De Kikker, vrij
Eversweertplantsoen 3
06 - 555 17 600
Ons Pand, ma
Immanuel Kanthof 5
06 – 401 86 753
Hof v. Socrates, HVO Querido
Leibnizstr.121
020 - 447 62 60
Huis van de Wijk België,
ma t/m do
Hageland 117-119
020 – 615 55 00
Participatiecentrum en het
project Kom Verder,
Plein 40 – 45, nr. 1 en
Huizen van de Wijk
06 - 241 64 908
Tot ziens bij Klik2Klik!
Klikken om de computer en elkaar
te leren kennen
Natasja Boons
Projectleider Eigenwijks Klik2Klik

