		

					

Bewoners van de
Rietgors aan het
woord
Door Trudie Galama

heeft een eigen huis, een éénkamerwoning van 30 m2! Zij
is in de wolken. Er is ook nog
plaats voor een kooi met vier
kortharige, aaibare beesten. Ze
neemt er een op haar arm. Ze
heeft mij overtuigd.
In het begin moet ze erg wennen aan al die houten planken.
De muren en het plafond, alles
is van hout. Maar ze vindt het
heerlijk om in een nieuw huis
te wonen. Het voelt schoon en
fris. Ze is bang dat ze wakker
gaat liggen van het lawaai van
de trein. Maar het huis is prima geïsoleerd. Ze hoort bijna
niets. De buurt vindt ze leuk en
als het binnenterrein groener
wordt, is het hier nog mooier
wonen.

groener. Ramon is helemaal
tevreden.
De vereniging van bewoners is
nog in het stadium van oprichting. Centraal onderdeel van
het woonconcept is de ontmoetings- en recreatieruimte.
Die ruimte gaat in de toekomst
gebruikt worden voor het organiseren van activiteiten met
als doel de bewoners bij elkaar
te brengen. Maar er is al wel
een WhatsApp groep waarin
informatie wordt uitgewisseld
en oproepen kunnen worden
geplaatst. Bij voorbeeld voor
het lenen van een boormachine. “Heel handig en het werkt”,
zegt Ramon.
Aan de toegang tot het terrein
kan nog wel wat verbeterd worden, merkt Ramon fijntjes op.
“Wij willen geen eiland in de
wijk zijn, maar er een onderdeel van worden. We zullen de
overburen uitnodigen om kennis met ons te komen maken.”
Inka is ingeschreven voor een
woning maar het is lange tijd
onduidelijk of zij in aanmerking komt voor een studio.
Dan krijgt ze te horen dat ze is
uitgekozen en de volgende dag
de sleutel kan komen halen. Ze

Ik word aan Joana voorgesteld
door een vrijwilliger, die net
haar voordeur heeft beplakt
met folie voor wat meer privacy. Joana heeft ook hulp gehad
bij het verven en het leggen
van het laminaat. Ze is een van
de oudste bewoners en woont
sinds 15 december in een
tweekamer appartement. Ze is
trotst op haar meubels, die ze
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zelf heeft uitgezocht.
Natuurlijk is het voor haar nog
wennen in deze nieuwe omgeving. Ze maakt makkelijk
contact maar heeft momenten
waarop ze zich eenzaam voelt.
Iedere donderdagmorgen doet
ze haar boodschappen op de
markt. Haar boodschappentas
op wielen staat klaar. Een flinke
wandeling, maar de zon schijnt.
Even later kom ik Joana tegen
op de Winterdijk.

