
De hal versierd met slingers, de 
rode loper lag uit en zijn stoel 
stond klaar. De Honingraat was 
klaar voor de komst van de Sint. 
Op 4 december was het zover. 
Om 14.00 uur verzamelden 
kinderen en ouders zich in 
groten getale in de hal van De 
Honingraat. 
Een regenachtige dag hinderde 
de Sint en Pieten gelukkig 
niet. In een wagen van de 
reinigingsdienst wisten ze De 
Honingraat te bereiken.
Het voorlezen van een 

Sinterklaasverhaal, een kijkje 
bij de pietengym en de 

pietenbakkerij, Sinterklaas en 
zijn pieten hadden een drukke 

middag. Na overal een kijkje te 
hebben genomen, moesten we 
helaas alweer afscheid nemen. De 
Sint werd ook in het Pluspunt 
verwacht waar eveneens een 
grote groep kinderen op hem 
stond te wachten. 
De kinderen dansten nog even 
door. Er zijn ruim 50 schoentjes 
gezet bij verloskundig centrum 
Groei en kinderen gingen 
met zelf gemaakte kruidnoten 
naar huis in afwachting van 
Sinterklaasavond…

Saskia van Vliet

ORGANISATIE VAN SAMENWERKENDE WIJKBEWONERS
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Dit is een uitgave van Stichting Eigenwijks. 
Verschijningsvorm: tien keer per jaar in de Westerpost edities Nieuw-West.
Mededelingen, reacties en ingezonden brieven kunt u sturen naar de redactie: 
Stichting Eigenwijks - Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam
T: 020 346 06 70 - E: diana@eigenwijks.nl

Sinterklaas bezoekt 
De Honingraat

Eigenzinnig 
is weer uit!
Al 55 jaar bewoners 
als vertrekpunt

Wat op 28 december 1958 begon 
als een kleine bewonersorganisatie 
- in de bouwfase van Slotervaart - 
is 55 jaar later uitgegroeid tot de 
grootste bewonersorganisatie in 
Nieuw-West. Honderden actieve 
bewoners, een groot netwerk 
van professionals, 24 gedreven 
medewerkers en een gepassioneerd 
vrijwilligersbestuur maken 
Eigenwijks een belangrijke speler 
in het sociale domein. Ondanks 
alle veranderingen in de afgelopen 
decennia en de soms stormachtige 
tegenwind, staat Eigenwijks nog 
altijd rotsvast overeind. Ons 
geheim?... Al 55 jaar bewoners als 
vertrekpunt!

U kunt de Eigenzinnig lezen via 
onze website www.eigenwijks.nl of 
een exemplaar ophalen bij een van 
de volgende adressen:

Stichting Eigenwijks
Jan Tooropstraat 6
1062 BM  Amsterdam

De Honingraat
Huis van de Wijk Slotermeer
Slotermeerlaan 103-H
1063 JN  Amsterdam

Pluspunt
Huis van de Wijk Geuzenveld
Albardakade 7
1067 DD  Amsterdam

Eigenzinnig is een uitgave 
van Stichting Eigenwijks, 
organisatie van samenwerkende 
wijkbewoners in Nieuw West.

Redactie adres: 
Stichting Eigenwijks
Jan Tooropstraat 6,
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Eigenwijks klaar voor 
Welzijn Nieuwe Stijl
Steeds vaker en harder luidt de 
oproep van de overheid aan 
bewoners om meer zelf te doen. 
Op eigen kracht, zelfredzaam, 
onder eigen verantwoordelijk-
heid, actief burgerschap, het zijn 
veel gehoorde termen die het 
gevolg zijn van bezuinigingen en 
‘nieuw’ landelijk beleid. 
De overheid verwacht van wel-
zijnsorganisaties een omslag 
naar Welzijn Nieuwe Stijl. Het 
landelijk programma Welzijn 
Nieuwe Stijl verwoordt precies 
de essentie van 
Eigenwijks. Gericht op de vraag 
achter de vraag, gebaseerd op 
de eigen kracht van de burger 
en direct er op af. De komende 
maanden gaat Eigenwijks dan 
ook vol vertrouwen met stads-
deel Nieuw-West in gesprek over 
de basisvoorziening opbouw-
werk vanaf 2012. 
Want Eigenwijks is klaar voor 
Welzijn Nieuwe Stijl.

Het bestaansrecht van Eigenwijks is de inzet 
van bewoners zelf voor sociaal sterke en leefbare 
buurten. Zonder de inzet van honderden bewoners 
voor hun buurt en hun buren zou Eigenwijks 
niet bestaan. Als organisatie van samenwerkende 
wijkbewoners bieden wij voor elke bewoner 
die zich wil inzetten voor zijn of haar buurt en/
of buurtgenoten datgene wat hij of zij nodig 
heeft. Om de eigen kracht optimaal te kunnen 
benutten samen met anderen. Steeds gericht op 
ontwikkeling en vooruitgang. Ons vertrekpunt 
is altijd de agenda en de mogelijkheden van 
bewoners zelf. Wat willen en kunnen bewoners 
zelf? Waar willen zij hun eigen tijd en energie in 
steken? Wat en wie hebben zij daarbij nodig? De 
gebouwen, de faciliteiten en de medewerkers van 
Eigenwijks zijn daaraan dienstbaar. Een échte 
bewonersorganisatie dus. Met eigen huisvesting, 
eigen medewerkers en eigen faciliteiten. Zodat 
bewoners een serieuze en belangrijke rol kunnen 
spelen in het vormgeven van de samenleving 
in Nieuw-West. Een bewonersorganisatie waar 
bewoners zich elke dag opnieuw inzetten voor 
ondermeer Burenhulp, Telefooncirkel, Open 
Club en Marokkaanse ouderen. Waar bewoners 
hun eigen tijd en energie steken in het maken en 
uitbrengen van Buurtkranten, in het geven van 
Computerlessen, in het opkomen voor de belangen 

van medebuurtbewoners en in de vele andere activiteiten in buurten en buurtoverstijgend. 
En waar bewoners ook nog eens zelf de bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen voor 
het reilen en zeilen van hún bewonersorganisatie middels lidmaatschap van het Algemeen 
Bestuur of Dagelijks Bestuur. Een enorm netwerk van bewoners die elkaar weten te vinden 
en die weten wat zij aan elkaar hebben. Die zoveel mogelijk op eigen kracht bouwen aan 
sociaal sterke en leefbare buurten. En dat is precies wat Welzijn Nieuwe Stijl beoogt.  
 Lees verder op de volgende pagina

2011 is het laatste jaar waarin er budget voor Bewoners-
initiatieven in het kader van de Wijkaanpak wordt vrijgemaakt. 
Dit budget is bedoeld voor bewoners die een goed idee hebben 
bij het verbeteren van hun buurt. De bewoners zelf spelen 
hierin wel een cruciale rol. Zij zijn en blijven eigenaar van 
het idee of project en zijn hier zelf verantwoordelijk voor. 
Uiteraard kunnen zij beroep doen op ondersteuning van 
Stichting Eigenwijks. De mate van ondersteuning, die zij nodig 
hebben, bij het realiseren van het initiatief is afhankelijk van de 
zelfredzaamheid en de vraag die er vanuit de initiatiefnemer is. 
Als straks dit budget voor deze buurten niet meer beschikbaar 
is, wordt de uitdaging om met minder geld toch minimaal 
evenveel betrokkenheid van bewoners in hun buurten te 
realiseren.

De buurt beslist zelf
Uitgangspunt bij de Wijkaanpak is dat bewoners zelf het heft 
in handen nemen en een initiatief ontwikkelen waardoor men 
elkaar makkelijk ontmoet, de buurt erop vooruit gaat, het fijn is 
om er te wonen, kortom een buurt waar je trots op bent!
Eigenwijks is van mening dat bewoners het beste weten wat 
er in hun buurt gebeurt en waar een buurt nog in tekort 
schiet. Daarom beslissen bewoners zelf waar het budget van 
bewonersinitiatieven Wijkaanpak aan besteed wordt.
In de vorm van bewonersbijeenkomsten wordt bewoners 
de vraag voorgelegd waar de buurt behoefte aan heeft. 
Deze behoeften worden geclusterd en zo worden er thema’s 
geformuleerd. Deze thema’s vormen het kader voor de 
bewonersinitiatieven Wijkaanpak. Aan elk thema wordt een 
vertegenwoordiging van de buurt gekoppeld en zo ontstaan 
er diverse groepen bewoners die over ingediende initiatieven 
besluiten. Periodiek wordt er een grote bewonersbijeenkomst 
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt aan de buurt 
teruggekoppeld welke initiatieven uitgevoerd worden. Deze 
grote buurtbijeenkomsten zijn er juist ook zodat bewoners 
gezamenlijk als buurt de ontwikkelingen in de gaten houden 
en de vastgestelde thema’s goed aan bod komen bij de diverse 
initiatieven. 

Participatieladder
Er zijn diverse vormen van participatie te onderscheiden, 
waarin de mate van participatie en dus de rol van de burger 
verschilt. In de zogenaamde participatieladder worden 5 
gradaties onderscheiden: informeren, raadplegen, adviseren, 
coproduceren en meebeslissen. 

Hoe hoger op de ladder, hoe meer de burger betrokken wordt 
bij het besluitvormingsproces. Als we de participatieladder naast 
het proces van bewonersinitiatieven Wijkaanpak leggen, komen 
alle niveaus van participatie aan de orde.
Bewoners worden geïnformeerd over de mogelijkheden die er 
zijn om in de buurt te participeren. Zij worden geraadpleegd en 
adviseren medebewoners over thema’s die van belang zijn voor 
het woon- en leefgenot in hun buurt. Bewoners produceren met 
elkaar initiatieven waar de buurt profijt van heeft en beslissen 
zelf waar het budget aan besteed wordt.

Minder geld, meer duurzaamheid
Omdat er na 2011 minder budget beschikbaar zal zijn ligt 
dit jaar vooral de focus op initiatieven die gebaseerd zijn 
op duurzaamheid. Het gaat om projecten waar de nadruk 
ligt op de betrokkenheid van bewoners en participatie een 
belangrijk onderdeel vormt. Daarnaast wil Eigenwijks dit 
jaar samen met de buurt vormen bespreken die ervoor zorgen 
dat bewonersparticipatie in buurten vanzelfsprekend wordt. 
Bewoners bespreken samen wat goed is voor de buurt en 
gaan daarna actief op zoek naar (financiële) middelen om dit 
te realiseren. Dat is een andere volgorde dan nu het geval is; 
er is budget voor de buurt beschikbaar en bewoners kunnen 
deze gelden benutten om bewonersinitiatieven uit te voeren. 
Met deze manier van werken zal elk initiatief een duidelijke 
’ja’ als antwoord moeten geven bij de vraag of er sprake is van 
verduurzaming. 

Ahmed Afkerin
Opbouwwerker Stichting Eigenwijks

Budget Bewonersinitiatieven 
Wijkaanpak loopt af, hoe verder?

Nieuw, het grote toverwoord

Vernieuwen, veranderen, moet dat wel en willen we dat wel.
Vernieuwen, vernieuwen, alles moet anders. De nieuwe tijdgeest neemt bezit van ons
Een nieuwe regering, een nieuw stadsdeel, nieuwe collega’s erbij en dan ook nog welzijn nieuwe stijl.
Alles moet anders, alles moet nieuw, we moeten ervan zuchten!!!
Waarom toch, kan niet alles blijven zoals het is en was?
Nee, 1000x Nee, ook Eigenwijks moet mee in de stroom die vernieuwing heet, of we willen of niet…
Enfin, de schouders eronder gezet en ja…. Het lijkt te gaan lukken.
Eigenzinnig in een nieuw jasje, een nieuwe manier van werken en ook nog eens nieuwe gebieden erbij.
Al die nieuwigheid is wennen maar geeft wel grote mogelijkheden.
We gaan de uitdaging aan!!
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Een sterk bewonersnetwerk 
in Nieuw-West
Eigenwijks op weg naar 2014
Sinds 1958 speelt Eigenwijks een rol van betekenis in de Westelijke Tuinsteden. Lange 
tijd voornamelijk in Slotervaarten sinds de laatste paar jaar ook in andere delen van 
het huidige Nieuw-West. Dat is geen vanzelfsprekendheid en het gaat niet vanzelf. In 
het afgelopen jaar is dat nog eens overduidelijk geworden. Wat doet Eigenwijks om 
ook de komende jaren een rol van betekenis te kunnen blijven spelen?

De Kameleon van Nieuw-West
Als organisatie van samenwerkende wijkbewoners staat de essentie van ons primaire bestaansrecht 
nog altijd fier overeind: bewoners verbinden rondom gemeenschappelijke belangen en interesses 
met als doel sociaal sterke en veilige buurten. In een voortdurend veranderende samenleving 
betekent dit dat ook onze organisatie in alle geledingen veranderingen moet kunnen ondergaan. 
Zo vraagt een verandering van de bevolkingssamenstelling in buurten om andere competenties 
van medewerkers en andere werkvormen. De grootschalige stedelijke vernieuwingsoperatie in 
Nieuw-West heeft ertoe geleid dat onze organisatie veel meer aandacht moest gaan besteden 
aan het ondersteunen van bewoners bij het behartigen van hun belangen. We moeten continu 
anticiperen op wijzigingen in landelijk of lokaal overheidsbeleid en onderzoeken hoe deze 
wijzigingen zich verhouden tot onze eigen visie en strategie. Waarbij voortdurend het belang van 
bewoners voorop staat. Zo verandert onze organisatie niet in essentie, maar wel qua vorm, kleur, 
werkwijze en samenstelling. Als een kameleon in Nieuw-West.

Tijd voor verandering
Het afschaffen van het beleidsveld Opbouwwerk en de komst van de Huizen van de Wijk is de 
meest recente verandering waar Eigenwijks mee geconfronteerd werd. Dat heeft grote gevolgen 
gehad voor het bewonersnetwerk in Slotervaart. Pijnlijk duidelijk werd de kwetsbaarheid 
en afhankelijkheid van een bewonersnetwerk. Zelfs het grote en sterke bewonersnetwerk in 
Slotervaart, dat in decennia is opgebouwd en onderhouden door Eigenwijks, dreigt uiteen 
te vallen als de vertrouwde basis plotseling niet of slechts in geringe mate beschikbaar is. De 
mogelijke wijziging in het politiek bestuurlijk stelsel in Amsterdam (wel of niet afschaffing 
stadsdeelraden) zal het belang van sterke en onafhankelijke bewonersnetwerken alleen nog maar 
vergroten. Voor Eigenwijks belangrijke signalen om zich voor te bereiden op de komende jaren. 
De kameleon van Nieuw-West zal zich opnieuw aanpassen aan de veranderende omgeving.

Waar werken we naar toe?
•  Een sterk, breed en divers bewonersnetwerk in heel Nieuw-West.
•  Het waarborgen van onafhankelijke ondersteuning van het bewonersnetwerk Nieuw-West, 

zonder directe koppeling met subsidies en opdrachten.
•  Een bestuurs- en ‘verantwoordingsstructuur’ die meer past bij de huidige tijdgeest.

De basis van bewonersorganisatie Eigenwijks, formeel en informeel georganiseerde actieve 
bewonersgroepen verenigd in de Wijkraad Slotervaart, blijkt tot op de dag van vandaag een goed 
fundament voor onze organisatie. Het netwerk in Slotervaart wordt daarom, met behoud van 
de eigen identiteit, versterkt en uitgebreid met actieve bewoners en bewonersgroepen uit andere 
delen van Nieuw-West. 

Lees verder  op de volgende pagina >
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Al 55 jaar bewoners 
als vertrekpunt
Wat op 28 december 1958 begon als 
een kleine bewonersorganisatie - in 
de bouwfase van Slotervaart - is 55 
jaar later uitgegroeid tot de grootste 
bewonersorganisatie in Nieuw-West. 
Honderden actieve bewoners, een 
groot netwerk van professionals , 24 
gedreven medewerkers en een gepas-
sioneerd vrijwilligersbestuur maken 
Eigenwijks een belangrijke speler in 
het sociale domein. Ondanks alle 
veranderingen in de afgelopen decen-
nia en de soms stormachtige tegen-
wind, staat Eigenwijks nog altijd 
rotsvast overeind. Ons geheim?... 
Al 55 jaar bewoners als vertrekpunt!

In dit jubileumnummer wordt duidelijk hoe belangrijk actieve bewoners en vrij-
willigers voor ons zijn en wat wij voor hen betekenen. De dynamiek tijdens ons 
jubileumdebat ‘Noodgedwongen vrijwillig’ is prachtig verwoord door Dorèndel 
Overmars. Fred Martin neemt de lezer mee door de geschiedenis van ‘keten naar 
kastelen’. Een mooi beeld van de huisvesting van Eigenwijks door de jaren heen. 
Met De Honingraat als meest recente aanwinst voor bewoners in Slotermeer. En 
tot slot laten bewoners uit alle hoeken van Nieuw-West weten wat Eigenwijks de 
afgelopen decennia voor hen heeft betekend.

Anno 2013 is Eigenwijks met honderden bewoners actief in heel Nieuw-West, via 
de Huizen van de Wijk, Klik2Klik, Wijksteunpunt Wonen en tal van kleinschaliger 
projecten. Anticiperend op een nieuwe verandering in de gemeentelijke organisatie  
werken wij aan een toekomst met sterke bewonersvertegenwoordigingen, die de 
kracht van bewoners als vertrekpunt in Nieuw-West waarborgen. Op naar de 100 
jaar!

Wij wensen u veel leesplezier.

Lieke Mensink  Dick Glastra van Loon
Voorzitter  Directeur

Foto: Archief Stichting de Driehoek.

Sint en pieten poseren voor de foto

Met z’n allen pepernoten bakken, wat ruikt dat lekker!

Het Wijksteunpunt Wonen 
Nieuw-West heeft grote 
bewondering voor het werk 
dat bewonerscommissies doen 
voor hun bewoners. Op 25 
november 2013 hebben wij de 
bewonerscommissies uitgenodigd 
om hen te belonen voor hun 
inspanningen.
De leden van de 
bewonerscommissies stroomden 
rond 17.30 binnen. Hierna 
konden zij genieten van een 

overheerlijk lopend buffet 
Vervolgens hield de heer 
Gommers, coördinator 
Wijksteunpunt Wonen Nieuw-
West, een toespraak.

Speciaal voor deze avond 
is er door het team van 
Wijksteunpunt Wonen Nieuw-
West een quiz bedacht. Elbert 
van Duiijkeren nam de rol 
als quizmaster op zich. Iedere 
bewonerscommissie kreeg 
een stemkastje en er werd vol 
enthousiasme meegedaan. De 
hoofdprijs was natuurlijk een 
pluim! Ietje de Wilde heeft de 
prijs uitgereikt aan de winnende 
bewonerscommissie. 
De rest van de 
bewonerscommissies zijn we 
natuurlijk niet vergeten. Zij 
verdienden ook een prijs. Zij 

Onderstaand een overzicht van 
de dagen waarop de locaties van 
Eigenwijks gesloten zijn:

Jan Tooropstraat 6:
Maandag 23 december 2013 
t/m vrijdag 3 januari 2014. 

In de periode van 23 december 
2013 t/m 3 januari 2014 zijn 
de dames van de Burenhulp 
niet aanwezig. Ook het 
advocatenspreekuur en het 
architectenspreekuur zullen geen 
doorgang vinden. 

De Honingraat, 
Slotermeerlaan 103-H 
Woensdag 25 december 2013 

(1e Kerstdag)
Donderdag 26 december 
(2e Kerstdag)
Dinsdag 1 januari 2014 
(Nieuwjaarsdag)

Het Pluspunt, 
Albardakade 7
Woensdag 25 december 2013 
(1e Kerstdag)
Donderdag 26 december 
(2e Kerstdag)
Dinsdag 1 januari 2014 
(Nieuwjaarsdag)

Wij wensen u allen fijne 
feestdagen en een heel gezond 
en voorspoedig 2014!

LET OP:  gewijzigde 
openingstijden 
rond de feestdagen

Pluim voor bewonerscommissies

kregen een tegoedbon van een 
banketbakker, waarbij zij naar 
keuze gebak kunnen halen die zij 
vervolgens gezamenlijk met hun 
eigen bewonerscommissie kunnen 
nuttigen.
In de pauze viel ons op dat de 
verschillende bewonerscommissies 
met elkaar aan tafel zaten en 
ervaringen uitwisselden. Na afloop 
van de avond hebben wij veel 
positieve reacties ontvangen.
Kortom, het was een zeer 
geslaagde en gezellige avond. Wij 
hebben hier met veel plezier aan 
meegewerkt.

Stagiaires Wijksteunpunt Wonen 
Nieuw-West: 
Dina Merabet en Abdelilah Lemrini

Open Club 
Slotervaart
De Open Club ligt even stil 
tijdens de feestdagen. Op 
maandag 6 januari 2014 is de 
Nieuwjaarsbijeenkomst. Vanaf 
maandag 13 januari is er weer 
een afwisselend programma. 
Open Club Slotervaart maandag 
van 14.00 tot 16.00 uur in de Van 
Eesterenzaal, Jan Toorpstraat 6.
Wij wensen u fijne feestdagen en 
een gezond en voorspoedig 2014!

Foto: Arnold Paalvast



Mijn naam is Alexandra van der 
Himst. Ik woon sedert oktober 
2013 in een rolstoelwoning 
boven De Honingraat. Voorheen 
woonde ik op IJburg. 
Ik kwam bij De Honingraat 
aan de balie vragen of er een 
bingoavond werd georganiseerd, 
voor buurtbewoners. Dit was 
niet het geval, er werd mij direct 
gevraagd of ik het eventueel 
wilde organiseren. Daar hoefde 
ik niet lang over na te denken. 
Ik ging elke maand naar de 
bingo in Amsterdam-Oost. Voor 
mij is het heel belangrijk om 
contact te hebben met buren en 
omwonenden, en dit was een 
mooie gelegenheid.
Vrijdag 29 november vond 
daarom een bingoavond plaats 
in De Honingraat. Een gezellige 
avond waar in eerste instantie 
de bewoners van De Honingraat 
en andere omwonenden 
uitgenodigd waren. Ook was 

Serfanim Uysal van Eigenwijks 
aanwezig om de aanwezigen 
welkom te heten en kort te 
vertellen wat voor organisatie 
Eigenwijks is en wat ze allemaal 
doen voor de bewoners en voor 
de buurt vanuit het Huis van de 
Wijk. 
Al met al was deze eerste 
bingoactiviteit een groot succes. 
De mooie prijzen waren mede 
mogelijk gemaakt door Ineke 

Heinsius-Olthof, onze dank 
hiervoor. Bedankt ook buren en 
buurtbewoners voor jullie komst. 
Ik hoop dat wij u allen welkom 
mogen heten op onze kerstbingo 
op: maandag 23 december om 
17.00 uur

Gebouw De Honingraat 
Huis van de Wijk Slotermeer
Slotermeerlaan 103-H
1e etage lift aanwezig!

Vaste activiteiten Stichting 
Eigenwijks
Jan Tooropstraat 6 

Burenhulp
Dinsdag van 10.00 - 12.00 uur
Tel. 020 – 346 0679

Eigenwijks-Klik2Klik 
Diverse cursussen van 
maandag tot en met donderdag

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

Wijksteunpunt wonen
Woonspreekuur: 
maandag van 14.00 -16.00 uur
Slim zoeken naar een woning: 
donderdag van 10.00 -12.00 uur

Gratis advocatenspreekuur
Elke dinsdag 
van 16.30 - 18.00 uur

Gratis architectenspreekuur
Elke donderdag 
van 17.00 – 18.00 uur

Een nieuw 
initiatief!

Ko van Dam en Fatiha Essalmy 
zitten al een aantal modules op 
computerles bij Klik2Klik op de 
Jan Tooropstraat in Slotervaart. 

‘Ik heb behoorlijk wat geleerd. Ik 
kan behoorlijk uit de weg’. Aldus 
Ko.

Als het technisch wordt dan 
vindt hij het nog wel lastig, 
maar hij blijft leren. Het is zijn 
bedoeling om alles onder de knie 
te krijgen. Hij wil makkelijk met 
de computer overweg kunnen. Stel 
dat zijn harde schijf volloopt, dan 
wil hij ook weten wat hij moet 
doen.

Hij geeft aan dat hij niet kan 
oefenen thuis omdat zijn 
computer stuk is. Nu overweegt 
hij om naast de lessen op 
dinsdagmorgen, naar de open 
inloop op maandagmiddag te 
gaan, om te oefenen. Hij vindt het 
een fijn idee dat hij bij de docent 
aan kan kloppen en al met al heeft 
hij meer zelfvertrouwen gekregen 
door het volgen van de lessen.

Fatiha Essalmy heeft geleerd hoe 
ze een usb-stick moet gebruiken, 
hoe ze ‘alle programma’s’ op moet 
zoeken, en hoe ze naar diverse 
zaken op het internet kan gaan. 
Het probleem, zegt ze ‘is dat ik 
dingen niet onthoud’. Daarom 
kom ik graag terug om het weer 
op te frissen. 

Fatiha geeft aan dat ze tijdens de 
les ook woorden op de computer 
leert en dat ze de cursus Digi Taal 
Vaardig en Bewust wil gaan doen, 
waarbij zij haar Nederlands op de 
computer kan oefenen.

Ko vertelt dat het tempo van 
de lessen misschien wat lager 

ligt, omdat er ook ouderen in 
de groep zitten, of mensen die 
de Nederlandse taal wat minder 
vaardig zijn. Maar als hij moest 
kiezen voor privé les waarbij het 
tempo omhoog zou gaan, dan zou 
hij dat niet willen. Hij waardeert 
de sociale contacten met zijn mede 
buurtbewoners.

‘Ik vind het fijn om de sociale 
contacten te hebben. En Fatiha 
spreekt misschien geen vloeiend 
Nederlands, maar ik begrijp haar 
wel. Ik vind het wel leuk eigenlijk’.

Fatiha geeft aan dat ze geen 
Arabisch wil praten tijdens de les. 
Ze wil zichzelf de Nederlandse taal 
aanleren en ze wil zich ook graag 
verstaanbaar maken voor anderen.

In januari gaan ze beiden weer 
verder onder de bezielende leiding 
van vrijwilliger-docent Raja 
Ellouz. Want voorlopig zijn ze nog 
niet uitgeleerd en vinden ze het 
veel te gezellig om wekelijks naar 
de Jan Tooropstraat te komen!

Wilt u ook op computerles? Neem 
dan contact op met Eigenwijks op  
020 - 346 0670. In januari starten 
er weer lessen op 14 locaties in 
Amsterdam Nieuw-West.

Natasja Boons, Projectleider 
Klik2Klik

Puzzelen maar!
Gebruik telkens de eerste letter van het te zoeken woord.
Stuur de oplossing van de puzzel voor 25 december naar info@
eigenwijks.nl onder vermelding van Westerpostpuzzel december 2013 
of stuur je antwoord per post naar Stichting Eigenwijks, 
Jan Tooropstraat 6, 1062 BM Amsterdam. Vermeld je naam, 
telefoonnummer en/of emailadres. Onder de prijswinnaars verloten 
we een taart van Bakkerij Schouten.

•  Een week heeft twee nutteloze 
dagen ; _________ en morgen.

•  Wie in zijn_________ tuintje 
wiedt, ziet het onkruid van een 
ander niet. 

•  Hoe harder je _________, 
 hoe eerder je te laat bent.
•  Zelfs de wijste _________, 

is ooit een dom uilskuiken 
geweest. 

•  Wie nooit tijd heeft,  
_________ er niet mee omgaan

•  Hoe het _________  thuis tikt, 
tikt het nergens

•  Wat is het toppunt van 
klungelig? Struikelen over 
draadloos_________.

•  Wat u niet wilt dat u 
_________,  doe dat ook een 
ander niet.

•  Je verstand op _________ 
zetten en nadenken.

•  Het is lood om oud _________.
•  Elk _________ kent een nieuw 

begin.
•  Wie de kat _________ de 

boom kijkt, hoeft geen ladder te 
kopen.

•  Achter de _________ staat een 
half vol glas.

•  Hoe _________  je bent, hoe 
ouder je wordt.

•  Geluk komt vanzelf _________. 
Je moet alleen wel in de wind 
gaan staan.

•  Nooit niets is _________iets.
•  Al is het spreekwoord nog zo 

raar, als het _________ is het 
waar.

Wij hebben veel goede oplossingen ontvangen. Door de redactie is geloot en de gelukkige winnaar is:
de heer B. Gerritsen

Hij ontvangt een tegoedbon voor een taart van Bakkerij Schouten.

Bestuur en medewerkers van Eigenwijks 
wensen u

een voorspoedig 2014 en een goede 
samenwerking voor sociaal sterke 
en leefbare buurten

UITNODIGING  
Wij nodigen u van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie op donderdag 9 januari 2014 

van 17:00 tot 19:00 uur in de foyer van de MEERVAART, Meer en Vaart 300, Amsterdam.

Computeren, 
zo leuk om te doen!


