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Jaarverslag 2018
Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid

1. Missie
Het omzien naar elkaar weer een natuurlijk
proces laten worden op individueel-, straat- en
buurtniveau. Door de wijze waarop wij in relatie zijn
met de bewoners helpen wij hen om zelf keuzes
te maken en ondersteunen wij de ontwikkeling
van hun eigen kracht. Leren van wat wij doen
en blijven doorontwikkelen (waarbij de vraag
van buurtgenoten leidend is), is een belangrijk
uitgangspunt.
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2. Voorwoord
Beste mensen,
Het jaar 2018 voorbij! Alweer 4 jaar aan de weg timmeren met de Buurtcoöperatie/
Zuid Doet Samen. Wat is er veel gebeurd, waar zijn wij naar onderweg naar toe?
Voor ons vliegt de tijd te snel voorbij, we willen graag veel doen en investeren in de
bewoners van Zuid. Het is van belang dat wij samen met u, in de wijk en in Ons Honk
doen wat de bewoners van belang vinden en graag willen.
Dat is en blijft een van onze belangrijkste uitgangspunten. Ik ben van mening dat
eenieder op zijn eigen manier zijn steentje kan bijdragen in het omzien naar een ander
en in zijn buurt. Dat begint met goedemorgen zeggen en groeten, aandacht geven,
een helpende hand uitsteken of ondersteunen.
In de jaarvergadering werd de overbelasting van mantelzorgers besproken. Dat ben ik
nu met een groep betrokkenen aan het onderzoeken. Dat gaat over de vraag waar ze
tegen aan lopen, wat ze nodig hebben maar ook waar ze van dromen. Wat maakt dat
ze het langer kunnen volhouden?
De realiteit van het langer thuis blijven wonen en de consequenties die daar bij horen
moeten wij onder ogen zien. Dat is nu de samenleving waar u en ik deel van uit maken.
Dat vraagt om je mee verantwoordelijk te voelen voor je naasten, buren, je buurt. Niet
om dat het moet, maar omdat het ertoe doet!

Mechelien Burghout
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4. Van de voorzitter
Het zal wel komen omdat ik de 70 gepasseerd ben, maar ik heb het gevoel dat de tijd
vliegt. Mag nu het jaar 2018 onder de loep nemen. En het is alweer ruim 3 maanden
2019…
Belangrijk was de verbouwing in 2018. We kregen steeds meer bezoekers in Ons
Honk en daardoor ook steeds meer mee-eters. Het werd steeds moeilijker om eten
te koken. Te weinig ruimte en een gewone afwasmachine, zoals we die thuis hebben,
was al lang niet meer toereikend. We hebben nu een prachtige keuken, zowel voor het
koken als voor de afwas. Lekker ruim. Dat hebben we mede te danken aan financiële
bijdragen van de provincie Gelderland, het VSB Fonds, het Oranje Fonds en de
gemeente Apeldoorn.
Belangrijk was ook dat we probeerden om energieneutraal te worden. Dat valt niet
mee met zo’n oud pand. Inmiddels hebben we 36 zonnepanelen en we hebben in
ieder lokaal een warmtepomp. Wij koken nog wel op gas, maar het gasverbruik
is drastisch teruggelopen en we draaien lekker op zonne-energie. Maar ook de
toiletten voldoen weer geheel aan de eisen die vandaag gesteld worden. Een extra
ontsnappingsdeur heeft de veiligheid weer op peil gebracht. Kortom een flinke
investering, maar die is rechtstreeks ten goede gekomen aan de leden.
Dit jaar hebben we weer veel nieuwe leden mogen begroeten, maar er zijn er ook
weer een aantal vertrokken, verhuisd of overleden. Per saldo blijven we ongeveer
op 700 + betalende leden steken. Onze manier van werken waarbij we centraal
stellen wat de leden nog kunnen in plaats van wat ze niet kunnen, vond ook niet
iedereen even leuk. Maar het werkt wel. We houden ieder jaar 2x een enquête en het
merendeel van de leden is erg blij met ons. Kinderen zijn vooral blij dat ze zich veel
minder zorgen meer hoeven te maken over hun eenzame ouders, de ouders zijn blij
dat ze er weer bij horen. En dat geldt voor alle bezoekers van Ons Honk, het erbij
horen en weer mee doen zijn belangrijke punten van tevredenheid.
Onze buurtassistenten zijn volop actief in hun buurt. Dit jaar voerden ze gesprekken
met ruim 1500 mensen uit de buurt. Belangrijk is dat ze mensen die ondersteuning
nodig hebben, koppelen aan buurtbewoners die die ondersteuning kunnen geven.
Wij gaan het aantal buurtassistenten uitbreiden.
Belangrijk feit is dat we in 2018 de Buurtacademie hebben opgericht. Wij willen
enerzijds graag onze kennis en ervaring overbrengen en anderzijds willen wij onze
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leden met opleidingen ondersteunen. In 2018 is al een cursus buurtassistent begonnen
en in 2019 volgt er nog een. In 2019 starten wij met 2 cursussen voor onze leden.
Invloed uitoefenen is een korte cursus (een dagdeel), maar de cursus ontdek je talent
(meerdere dagdelen) is voor jong en oud zeer geschikt om leuker te leren leven.
De cursussen blijven betaalbaar omdat ze gesubsidieerd worden door de provincie
Gelderland en door de gemeente Apeldoorn.
In de jaarvergadering van 2018 is besloten tot een werkgroep die gaat onderzoeken
in hoeverre er behoefte is aan respijtzorg en aan mantelzorg woningen bij Ons Honk.
In de jaarvergadering van 2018 zal hierover gerapporteerd worden. De buren van
Ons Honk zijn betrokken bij die zoektocht. Ook in 2018 is het aantal vrijwilligers weer
enorm toegenomen.
De hele keuken draait op vrijwilligers en ook zijn er meer vrijwilligers die op Ons
Honk werken dan beroepskrachten. In 2019 gaan we experimenteren met vrijwillige
buurtassistenten. En ja ook in 2018 werden er weer vele jongeren ondersteund door
leden met hun huiswerk op Ons Honk. Wij zijn onze leden erg dankbaar daarvoor!

Ton Kunneman
06 - 2220 5461
ton@zuiddoetsamen.nl
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5. Onze buurt
Terwijl ik dit schrijf zit ik heerlijk in het zonnetje aan mijn picknickbank voor het huis.
Ik zit wat te mijmeren over mijn buurtje. Ondertussen fietsen bekenden langs en
maak ik een praatje met Bea, die twee straten verder woont. Rietje, de gezelligste
buurvrouw die ik me kan wensen, is helaas niet thuis, anders hadden we gezellig
een kopje thee kunnen drinken. Haar vriend Aziz, die weer de broer is van mijn
overbuurman en collega Mhamed, komt wel naar buiten. We praten wat over
Koningsdag.
Twee jaar geleden ben ik komen wonen in de Eendenweg. Ik kende de straat al
langer, ik woonde jarenlang vlak om de hoek. Maar ik leerde de buurt pas echt kennen
doordat ik een picknickbank in de voortuin zette en een praatje maakte met iedereen.
Wat mij opviel was hoeveel verbondenheid en betrokkenheid er in de straat is.
De meeste buren in mijn straat kennen elkaar. Soms alleen van naam en gezicht, maar
er zijn ook allerlei mooie vriendschappen in de buurt. In de zomer zitten we vaak
met een groep buren bij mij of Rietje voor of in het parkje aan het Ibisplein. Even
ontspannen als ik thuiskom van school of van werk. Samen een biertje of glas limonade
drinken. Jasper zorgt voor wat muziek. Mhamed heeft regelmatig familie op bezoek.
Bas bijvoorbeeld. Dat is leuk, want die neemt dan weer zijn zoontje Nourdin mee die
dan kan voetballen met de kinderen uit de straat. Met onder andere Abdoulah, Abu
en Jannus, het broertje van mijn buurman Simon.
Zo gaat dat bij ons, we kennen elkaar en doen leuke dingen met elkaar. Ook als het
minder gaat, dan zijn we er voor elkaar. We vinden een schouder om uit te huilen bij
elkaar, een luisterend oor en een knuffel. Dat doet mij erg goed. Als ik me soms alleen
voel of ergens mee zit, dan kan ik naar buren toe. Even samen een kop thee drinken,
mijn hart luchten en ik kan er weer tegen. De buurt is voor mij als familie!
Het hoogtepunt van de Eendenweg is voor mij dat ik hier mijn lieve vriendin Yanina
en haar kanjer van zoon Yoël heb leren kenen. Yoël kende ik al omdat hij vaak op
het pleintje speelde als ik daar ook was. Yanina ontmoette ik voor het eerst op de
verjaardag van Zoubida, een buurmeisje. Ik was meteen verkocht. De hele buurt leefde
mee met hoe we verkering kregen en uiteindelijk zijn gaan samenwonen.
Is er dan alleen maar lof over de buurt? Nou ja, de keerzijde van de hoge betrokken
heid is de sociale controle. Onze liefde was in het begin pril en soms was het
vervelend dat iedereen in de buurt wist wanneer we samen waren. Op een gegeven
moment zaten we met een aantal buren bij mij thuis. Ik wilde graag naar Yanina, die
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aan de overkant van de Eendenweg woonde. Met een
smoes ben ik toen op de fiets vertrokken, om vervolgens
via een achterpad naar de flat van Yanina te gaan. Ik moest
via een donkere kelderbox naar binnen om ongezien te
blijven… Later vertelde ik het aan buren en hebben we er
hartelijk om gelachen!
Tja, zo gaat dat in de Eendenweg. We zien om naar elkaar.
Daar ben ik blij mee; deze buurt maakt mij gelukkig!

Ger Jan van Engelenhoven
06 – 3896 7130
gerjan@zuiddoetsamen.nl
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6. In de buurten
Onze buurtassistenten vervullen een belangrijke rol in de wijk. Dagelijks zijn onze
buurtassistenten op straat te vinden. Ze bellen huis aan huis aan, om met al onze
buurtgenoten in contact te komen. Regen of zonneschijn, zij zijn op pad om
buurtbewoners in hun eigen straat te ontmoeten. Zij zijn de spil van Zuid Doet Samen,
het project van de Buurtcoöperatie waarin wij mensen op straat- en buurtniveau
verbinden. Afgelopen jaar is door buurtassistenten bij vele deuren aangebeld.
Met 1500 mensen zijn gesprekken gevoerd. Inmiddels hebben de buurtassistenten
een behoorlijk netwerk in hun buurt opgebouwd. Iedere buurtassistent heeft namelijk
een eigen buurtje toegewezen gekregen om in te werken. Zij komen daarin veel
tegen: eenzaamheid, beperkte sociale cohesie, werkloosheid, enzovoorts.
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Gemeenschapskracht
Maar tegelijk komen zij ook de enorme potentie van de wijk tegen: mensen die
iets willen betekenen voor een ander, mensen met ideeën voor hun straat of buurt,
mensen met allerlei talent, mensen die dromen hebben et cetera.
Er zit enorm veel talent en power verscholen in onze wijk.
Onze buurtassistenten boren dit potentieel aan. Zij stimuleren buurtbewoners
om te participeren en te emanciperen. Om mee te doen in de wijk. Zij betrekken
buurtbewoners bij de wijk. Zij bevorderen dat mensen er weer bij horen in de wijk.
Zij verbinden mensen onderling. Brengen mensen die iets voor een ander willen doen
in contact met mensen die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Zij geven advies
bij welk loket mensen moeten zijn om iets op te zetten in hun buurt. Zij ondersteunen
buurtbewoners in het krijgen van de juiste zorg en ondersteuning. Zij stimuleren
mensen om een netwerk op te bouwen en ondersteunen daarbij. Door te verbinden.
En dat allemaal vanuit de vraag: wat wilt u?
Omdat wij uitgaan van wat buurtbewoners zelf willen. En om hun eigen kracht te
activeren en daarmee de zelfregie en autonomie te versterken. Kortom: dankzij
onze buurtassistenten ontstaat er meer verbondenheid in de wijk en wordt de wijk
zelfredzamer. De buurtassistenten stimuleren en ondersteunen om als buurtgenoten
om te zien naar elkaar in de wijk. Samen staan we sterk!
De buurtassistenten geven informatie, advies en korte ondersteuning die
buurtbewoners helpt om zo zelfredzaam mogelijk te zijn en de ondersteuning
die daarvoor nodig is te vinden en te krijgen. Ze leiden hierbij toe naar de juiste
ondersteuning. De buurtassistenten staan op afstand van de gemeente en
zorginstellingen en zijn daarom laagdrempelige en veilige gesprekspartners voor
buurtgenoten. Dit laatste wordt versterkt door het feit dat de buurtassistenten allen
getrainde ervaringsdeskundigen zijn en hun afkomst vinden in de wijk.
Ons Honk is een belangrijke plek voor de buurtassistenten. Als uitvalsbasis, als plek
waar mensen elkaar ontmoeten en verbindingen worden gesmeed, als plek waar een
vinger aan de pols wordt gehouden, als plek waar buurtgenoten vertellen over mensen
in hun buurt waar ze zich zorgen over maken enzovoorts. 				
		
In 2018 hebben de buurtassistenten met 1500 buurtbewoners gesprekken gevoerd!
Op de volgende pagina’s vertellen de buurtassistenten meer over hun buurt en hun
werk in die buurt.
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De Heeze
Buurtassistent Tomaz Pattiapon:
De Heeze is een bijzondere buurt en heeft een mooie diversiteit aan culturen
en volgens het bevolkingsregister per 1 Januari 2018 zijn er 2450 bewoners.
Sommige straten zijn met elkaar in contact doordat zij een buurtapp hebben voor
de veiligheid in de buurt. Bij de Graanhof (ontmoetingsplek) is er een wekelijks
activiteitenprogramma waar veel actieve vrijwilligers een taak hebben, waarvan
sommigen lid zijn van Zuid Doet Samen. Ik ga er wekelijks naartoe om te netwerken en
contacten te onderhouden met bewoners uit de Heeze. Ze lunchen er samen en ook is
er paar keer in de week avondeten en je kunt er biljarten.
Er is een Buurtraad die ik ondersteun. Zij hebben veel kinderactiviteiten; vorig jaar
waren het er een stuk of 5. Ook hebben ze de week van het groen (bij mensen gratis
de tuin doen en ook stonden er 2 afvalcontainers in de wijk voor gratis groen en
huisraad afval). En er is een wandelclub (zelf ook meegelopen). Vanuit de Graanhof
loopt een actieve bewoner (ook lid Zuid Doet Samen) elke donderdagochtend met
bewoners een ommetje. Je hebt ook een dokterspraktijk in de Graanhof waarvan paar
dokters ook lid zijn van Zuid Doet Samen. Zij verwijzen mij ook regelmatig door naar
bewoners (met hun goedvinden) uit de buurt. Ook van de zorginstellingen krijg ik vaak
tips en doorverwijzingen (ook weer met goedvinden van de bewoners).

Onze Buurt...
Wilma:
“De Heeze is een prima buurt. Er wonen hier
allerlei leuke mensen. Heel gevarieerd ook:
bejaarden en gezinnen met jonge kinderen.
Er is veel te doen in de buurt, met name
activiteiten en speelgelegenheid voor
kinderen.”
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De bewoners/buren staan wel klaar voor elkaar als de mensen het aangeven. Er is ook
een Buurtteam van professionals van Stimenz, Ons Huis, Gemeente en wijkagent die
samenwerken in belang van de Heeze. Een keer in de 6 weken werd er vergaderd en
actie ondernomen. En er is ook een commissie speelveld Zichtveld (i.v.m. speelveldje).
Die kreeg vorig jaar hoog bezoek van een gedeputeerde van Provinciale Staten en ook
de 2 nieuwe wethouders van Apeldoorn en enkele gemeenteraadsleden. Ook is er een
journaliste van de NRC met mij meegelopen en was er een stuk over mij in de NRC.
Ik heb vorig jaar de buurtraad en commissie Zichtveld weer met elkaar in contact
gebracht. Ook vorig jaar veel huisbezoeken gedaan, leden gemaakt en veel contacten
onderhouden met bewoners en gesprekken op straat, al met al heeft het mij veel
kostbare contacten opgeleverd en bijzondere verhalen.

Tomaz Pattiapon 06 – 8354 7365
tomaz@zuiddoetsamen.nl
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Rivierenbuurt
Buurtassistent Mhamed Elouardi:
De Rivierenbuurt is een heel diverse buurt. Er wonen mensen van veel verschillende
nationaliteiten. Er wonen veel ouderen, maar ook jongere gezinnen. Het is een sociale
buurt. Ik vind bij het aanbellen veel mensen die wat doen voor anderen. Bijvoorbeeld
mensen die samen eten, buren hebben elkaars sleutel en ondernemen dingen met
elkaar.
Mensen treffen elkaar in de buurt. In dok Zuid spreken mensen elkaar. Bijvoorbeeld
bij de scholen of de huisarts. Ik kom regelmatig bij buurthuis Maasstraat. Daar komen
ook onze leden. Als mensen aangeven dat ze contacten zoeken of iets te doen willen
hebben, dan kijk ik vaak of een buurthuis wat voor hen is. Soms ik ga mee om de
drempel lager te maken. Ook op het winkelcentrum zien mensen elkaar en spreken
ze elkaar. Ik stimuleer mensen om zelf dingen te ondernemen en ook om elkaar te
helpen als dat nodig is. Ik kom bij het aanbellen regelmatig eenzame ouderen tegen.
Die hebben weinig contact in de buurt. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat er jonge
gezinnen komen wonen. Dan zie ik vaak dat zowel de nieuwe bewoners als de oude
bewoners niet het initiatief nemen om elkaar te leren kennen. Ik ga dan met ze in
gesprek om ze te stimuleren om wel contact op te nemen. Om het contact in de buurt
goed te houden, zodat het fijn leven is. Dan gaat het leven in de straat.

Onze Buurt...
Meneer Hoogland
“We wonen met veel plezier in dok Zuid. We
wonen met veel fijne mensen op onze etage
waar ik goed contact mee heb. Het uitzicht
over het Zuiderpark wordt steeds leuker nu
de beek er ligt.”

13

Mensen gaan dan ook weer contact met anderen zoeken en zo gaat het leven in
de straat. En ook om eens wat voor elkaar te doen als dat nodig is. Dat is heel
belangrijk, omzien naar elkaar. Of ik stimuleer ze om samen wat leuks te ondernemen.
Bijvoorbeeld een borrel met oud en nieuw of een barbecue met Burendag.
Ik ben aangesloten bij het buurtteam Rivierenbuurt. Daar zitten de wijkagent,
woningcorporaties en Stimenz ook in. Daar worden zaken over de buurt besproken
en we schakelen elkaar in als dat nodig is. We houden elkaar op de hoogte van wat er
speelt. Bijvoorbeeld over inbraken, burenoverlast maar we praten ook over renovaties.
Als ik door de straten loop en mensen spreek, dan hoor ik vaak dat ze weten wie
ik ben en wat mijn werk is. Ik bel aan bij mensen, maar spreek ook mensen aan op
straat. Bijvoorbeeld op het winkelcentrum. In mijn gesprekken vraag ik of en wat
buurtbewoners iets willen betekenen voor andere buurtbewoners. Dan kan ik deze
actieve buurtbewoners later proberen te koppelen aan buurtbewoners die daar
behoefte aan hebben.
Vorig jaar heb ik ook diverse vrijwilligers gevonden voor Ons Honk. Ik kwam
bijvoorbeeld een kok tegen en een chauffeur. Verder heb ik ondersteunt bij WMO
gesprekken. Als het nodig is verwijs ik door naar bijvoorbeeld thuiszorg, of ik kijk of
een stagiaire ondersteuning kan bieden.
Mensen moeten het zelf doen. Het is hun buurt!
Zij maken de buurt. Wij stimuleren en verbinden.

Mhamed Elouardi, 06 – 8355 0560
mhamed@zuiddoetsamen.nl
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Vogelbuurt
Buurtassistent Rosalie Strampel:
De Vogelbuurt is kortweg een buurt in beroering. Er zijn nogal hier en daar wat
problemen met overlastsituaties en daar is aandacht voor. Fijn is, dat er nu wat
beweging komt voor zowel de professionals als de buurtbewoners. Er wordt
samenwerking gezocht en dat is in mijn ogen iets wat nodig is en wat alle betrokkenen
iets positiefs op zou kunnen leveren. Samen zorgen dat de zaken niet verder uit de
hand lopen en samen bedenken wat er gedaan kan worden; wat de mogelijkheden
zijn. Verder zijn er een aantal mensen die nu contacten hebben die ze niet hadden,
bijvoorbeeld met Het Koffieleutje in de Finse School waar de buurt op woensdag
bij elkaar kan komen onder het genot van een kopje koffie of thee. Een buurtcomité
die is samengekomen om met elkaar te kijken hoe er nog meer invulling gegeven
kan worden aan de ruimte binnen Finse School ook al is de toekomst ietwat onzeker.
Datzelfde geldt voor de kindermiddagen op maandag en woensdag. Wat de toekomst
brengt is onzeker. Zeker is dat de middagen en de koffie ochtenden een positieve
uitwerking hebben voor de buurt. Met dank aan onder anderen Jenny en de leden van
het buurtcomité.
Het Vogelnest heeft er een wandelaar bij en wie weet een schaker. Verder is er een
uitgebreid programma daar waar ook een aantal maaltijden bij horen. 		
Er is een afvalcontainer bij het gebouw de Adelaar geplaatst waar de bewoners
gelukkig mee zijn. Een aantal mensen is aan elkaar voorgesteld om bezoek te
ontvangen of op bezoek te gaan. Mensen worden er vaak gelukkiger van de
bezoekjes van de actieve wijkbewoners, ook de actieve wijkbewoners worden
daar vaak gelukkiger van. Ze voelen zich nuttig en de
bezochte bewoner voelt zich gezien en gehoord.
Er zijn buurtbewoners actief in Ons Honk en ook uit de
Vogelbuurt. Ook is er een actieve buurtbewoner die
samen met een aantal anderen bijscholing geeft aan
kinderen die dit nodig hebben, hen helpt op niveau te
komen of om hen voor te bereiden op hun examens.
Al met al is de buurt nu iets actiever geworden dan het
was. Maar meer actieve buurtbewoners is zeker geen
overbodige luxe.

Rosalie Strampel, 06 - 8355 0009
rosalie@zuiddoetsamen.nl
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Brummelhof
Buurtassistent Vincent van Nieuwland:
Mijn werk als buurtassistent is uitdagend en zeer afwisselend. Immers, elke plek en elk
gesprek is weer anders, dat maakt het werk ook zo leuk.
De Brummelhof is een prachtbuurt. Rond de 1e Wormenseweg zijn veel woningen
die uit het begin van de vorige eeuw zijn. Zij hebben veelal een flink stuk tuin. Aan de
westzijde vinden we veel huurwoningen die in de jaren 50 gebouwd zijn. Ten zuiden
van het spoor staat er veelal hoogbouw gebouwd in de jaren 80 en 90. Zij begrenzen
de buurt.
Fundamenteel in mijn werk is het maken van contacten in de buurt. Doordat ik bij elk
huis aanbel kom ik in contact met veel bewoners. Door deze gesprekken leer ik de
bewoners en uiteindelijk de buurt beter kennen.
Ik hoor van bewoners allerlei zaken, zoals geschiedenis van de buurt met al zijn
anekdotes, hoe de onderlinge samenhang is en dergelijke. Natuurlijk hoor ik ook
over zaken die minder goed gaan. In dat geval probeer ik samen met de
desbetreffende bewoner te zoeken naar een manier om beter met de situatie om
te gaan. Dit kan gaan op sociaal of medisch vlak, voor praktische zaken, maar ook
zaken als vereenzaming of overlast komen zeker aan de orde.
Door middel van gesprekken kijk ik wat de behoeften zijn van de diverse bewoners.
Het feit dat je tijd maakt om bij iemand te komen en naar zijn of haar verhaal te
luisteren maakt dat deze persoon zich gehoord voelt. Mocht het nodig zijn dan
probeer ik deze persoon te ondersteunen. Dit kan door middel van het iemand
begeleiden naar een ontmoetingsplek of door een maatje voor deze bewoner te
vinden. Deze contacten kunnen zowel sociaal maar ook voor praktische zaken zijn.
Denk hierbij aan: met iemand iets leuks gaan doen, een wandeling samen maken,
een schilderij ophangen, wat struiken snoeien, de container aan de weg zetten,
en dergelijke. Deze contacten vind ik zeer waardevol en kunnen alleen doordat er
gelukkig veel mensen in deze buurt bereid zijn om tijd vrij te maken voor een ander.
Wat ik afgelopen jaar ontdekt heb is dat er in de Brummelhof al veel op straatniveau
gebeurt. Er zijn diverse buurt/straat/bewoner-commissies die allerlei activiteiten
organiseren. Bekend zijn de straat/buurt barbecues maar er worden ook andere
activiteiten georganiseerd. Ik heb met een aantal bewonerscommissies kennis
gemaakt, zoals in de flat Kalfshoven aan de Koning Stadhouderlaan. Wat mij bijzonder
opviel is dat de mensen hier voor elkaar klaar staan. Zij organiseren allerlei activiteiten
met elkaar. Net zoals bij bewonerscommissie ’t Boemeltje uit de Locomotiefstraat.
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Na een gesprek met een bewoner aldaar werd ik uitgenodigd op hun buurtbarbecue.
Ik heb genoten van de warme sfeer onderling en deed daar waardevolle contacten op.
Ook deze commissie deelt lief en leed met elkaar. En hier zijn ook diverse activiteiten
waar men aan deel kan nemen.
In 2017 is de bewonersgroep van de woningen tussen de Meerkoetweg en de
Wulpenlaan ontstaan. Zij heeft het afgelopen jaar veel bereikt. De Goede Woning is
gestart met groot onderhoud. Hierbij is waar nodig de wc, het keukenblok, de douche
vernieuwd en de gaskachels zijn vervangen door CV. Deze bewonersgroep is ook
onder andere met de gemeente in overleg in verband met de leefomgeving. Dit in
verband met parkeerproblemen en dergelijke. Ik vind het waardevol om samen met
deze bewoners en de buurtregisseur in overleg te zijn voor het belang van de buurt.
Afgelopen jaar heb ik Cultuur bij je Buur in Ons Honk georganiseerd. Dit was een erg
gezellig feest waar diverse optredens waren.
Kortom: een erg leuk jaar om op terug te kijken waarbij ik weer geweldige mensen
heb mogen ontmoeten, waaruit waardevolle contacten zijn ontstaan!

Vincent van Nieuwland, 06 - 8355 0092
vincent@zuiddoetsamen.nl
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Edelmetaalbuurt en Winkewijert
Buurtassistent Rosalie Strampel:
De wijk is over het algemeen rustig en zelfvoorzienend. Er zijn een aantal mensen
overleden en aan de achterblijvers probeer ik wat extra aandacht te geven indien ze
dit willen. Verder was een van onze zeer gewaardeerde vrijwilligers een tijdlang uit
de running en ook daar is aandacht aan besteed. Ook in verband met ziekte is er wat
extra aandacht geweest en verder heb ik gedurende het afgelopen jaar geprobeerd
de contacten die ik heb in de wijk bij te houden.
De buurt kent hier en daar wat parkeerproblemen, maar verder is het op probleemgebied heel rustig. Niet dat er nooit wat voorvalt, maar men leert er ook met elkaar
te leven in omgang. Er zijn een aantal actieve buurtbewoners in de buurt die op dit
moment niet actief zijn vanwege zwangerschap/geboorte en wegens ziekte. Het zou
heel fijn zijn wat meer vrijwilligers te hebben in deze buurt; die eens op bezoek willen
bij iemand of een boodschapje doen samen met de medebuurtbewoner. Dus mocht u
zich aangetrokken voelen om zoiets voor Zuid Doet Samen te doen schroom dan niet
om te bellen.			
Deze buurt heeft ook veel mensen die ondernemen op één of andere manier. Veel
bedrijvigheid dus. Veelal bij de oudere huizen zijn grote tuinen die ook de ruimte
bieden aan ondernemen. Garageboxen die extra gekocht of gehuurd kunnen worden
die daarvoor ook ruimte voor activiteit en of opslag bieden. De flats staan bekend als
doorgangshuizen en een aantal mensen in de wijk vindt dat jammer, omdat er dan
minder kans is dat er contacten ontstaan in de buurt. Vooral beginners kopen/huren
de flats en wanneer er kinderen zijn/komen wordt het tijd om te verhuizen. Dat is
een hele poos moeilijk geweest vanwege de verstopt zittende huizenmarkt op koop
gebied. Sommige mensen wilden graag weg, maar konden dat niet omdat de prijzen
zo laag waren. De nieuwere huizen hebben vaak wat kleinere tuinen (Wim Helder
Pieter Puypenplein). Daar is ook volgens planning bij de opzet rekening gehouden met
een menging tussen oudere bewoners en de jongere bewoners. De tijd is verstreken
en ook hier vinden veranderingen wat bewoning betreft plaats. Al met al een rustige
buurt met weinig onderlinge ellende en met een ondernemend klimaat.
De vraag naar actieve bewoners blijft dus mocht u een (verdere) buur willen bezoeken
of iets willen betekenen in de wijk: schroom niet om dan contact met mij op te nemen!

Rosalie Strampel, 06 - 8355 0009
rosalie@zuiddoetsamen.nl
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Staatsliedenbuurt
Buurtassistent Andre van der Nat:
Geschiedenis
Veel huizen zijn gebouwd rond de jaren 50. Isolatie, daar had men nog nooit van
gehoord en sindsdien is er ook niet veel aan gedaan. Niet iedereen had een auto,
dus parkeren was geen probleem. Speelfaciliteiten deed men af met een klimrekje
en een verdwaalde wipwap. 50 jaar later zijn er weldegelijk dingetjes gedaan voor de
infrastructuur, maar verkeerd ingezet (ondergrondse containers bv.). Hierdoor zijn er
veel problemen qua parkeren, gehorigheid in de woningen en het ontstaan van lichte
gettovorming. De instroom van mensen uit de Oostbloklanden en van niet-Westerse
afkomst, die voor eigen kring kiezen, dragen hiertoe bij.
Architectuur
Als je naar de bebouwing kijkt zijn er meerdere architecten bezig geweest. Kijk maar
naar de H-flats, met aangrenzend vrijstaande huizen, maar tevens ook rijtjeswoningen
en ‘moderne flats’. Daarom liggen netheid en verzorgde tuintjes naast verloedering
en verpaupering, binnen een straal van 50 meter. Wat ook niet heeft geholpen zijn de
achtertuintjes tegen elkaar aan te leggen met 1.80 meter schuttingen.
Dit bevorderden nou niet bepaald verbinding maar afsluiting.
Wat zit er achter de deur
Naast vereenzaming van ouderen, bewoners met rugzak, oorspronkelijke bewoners en
nieuwkomers, zit er ook veel onvrede achter de deuren, die geen vertrouwen hebben
in de gemeente. De bewoners zijn toch wel op zichzelf gericht en tonen weinig of
geen initiatieven of interesses qua buurtacties of directe buren. Uitzonderingen daar
gelaten.
Wie
Logische stap. Als je kijkt naar de persoonshuishoudens is het een smeltkroes van
samenstellingen die op zich eilandjes vormen. Aan mij de taak (ZDS) hier bruggetjes te
bouwen IN SAMENWERKING met andere organisaties. Aart de Graaf van Stimenz is
hiervan een goed voorbeeld.
Faciliteiten
Deze zijn er niet veel of worden onvoldoende benut. Het winkelcentrum maakt een
uitgebluste indruk en de homogeniteit onder winkeliers is ver te zoeken. De enige
levendigheid vindt plaats bij het brengen en halen van kinderen bij de aangrenzende
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Emmaschool. Ook de sporthal staat op de nominatie gesloopt te worden,
de robbedoes wordt niet meer gebruikt, en de sportveldjes worden ingenomen
door hangjongeren/junkies. De buurtkamer is hierop een positieve uitzondering.
Globale indruk
Ik ben erg blij met de aankomende revitalisering van een gedeelte van het Staatsliedenkwartier, waarbij de bewoners het voor het zeggen krijgen voor wat betreft
zij willen. Het ophalen van suggesties is beter dan wederom oplegging. Ook het
programma van SBS6, (Burgemeester John Berends undercover met presentator
Dennis van der Geest) heeft een positieve impact gehad in mijn contacten met de
buurtbewoners.
Je voelt het potentieel aan buurtwarmte, alleen de bewoners moeten het zich
nog bewust worden en met het gemeenteproject op komst, stemt mij dat positief
en hoopvol voor mijn mooie buurtje. Met de aanwinst van Alie Mulder en Cobie
Steenvoort, actieve buurtbewoners, zal dat zeker lukken.
Ik eindig dan ook met de woorden: “mensen komen niet thuis als ze de deur achter
zich dicht doen, maar als zij hun WIJKIE binnen komen.”

Andre van der Nat, 06–8355 0235
andre@zuiddoetsamen.nl
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Componistenbuurt
Buurtassistent Aart Meiling:
“Dit is mijn laatste bijdrage die ik schrijf als buurtassistent van de Componistenbuurt. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in deze buurt wordt het stokje
door iemand anders overgenomen. Ik mag mij op een andere plaats binnen de
buurtcoöperatie inzetten.
Ik vind het mooi te zien hoe bewoners met elkaar de buurt vormen. En dat dit er
in de ene straat heel anders uit kan zien dan in de andere. Dat zie je ook in de
Componistenbuurt terug. Natuurlijk zijn er ook plekken waar je zou willen dat er meer
samenhang was, maar dat is iets waar niet zomaar een recept voor te bedenken valt.
Dat zal tijd en inzet vragen van iedereen.
Mijn steentje dat ik heb proberen bij te dragen, is om in gesprekken mensen te wijzen
op de mensen om hen heen. Ook al lijkt het of je er alleen voor staat, er is altijd wel
iemand te vinden die iets wil doen. Ik heb daar mooie voorbeelden van gezien. Door
mensen aan elkaar voor te stellen ontstaan er dan onverwachte combinaties die anders
niet zo denkbaar waren geweest. Daar geven mensen en ze ontvangen iets.
Verder heb ik regelmatig meegemaakt hoe belangrijk het is tijd te nemen voor mensen
en echt met hen in gesprek te gaan. Dan blijkt maar weer eens hoeveel mensen het
gevoel hebben door anderen niet gehoord te worden. Mensen serieus nemen geeft
mensen het gevoel er weer bij te horen. En dat is iets waardevols dat niet in geld uit
te drukken valt.
Ook van deze plaats dank aan al die mensen die ik heb
mogen ontmoeten. Ik heb er zelf misschien wel het meeste
van geleerd!

Opvolger:
Aad van Dillen, 06 - 1766 7733
aad@zuiddoetsamen.nl
Aart Meiling, 06–8355 1251
aart@zuiddoetsamen.nl
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Metaalbuurt/Winkeweijert/Bouwhof-Noord
Buurtassistent Ilonka Oldenhof:
“In ‘mijn’ buurt kom je voornamelijk laagbouwwoningen tegen, met als uitzondering
een paar flats in de Metaalbuurt. In de Metaalbuurt staan monumentale woningen in
het groen, wat een dorps karakter weerspiegelt. Verder is het in de laagbouw een mix
van koop- en huurwoningen. De flats die haaks op de Hoenderparkweg staan, nodigen
niet uit om als bewoner contact met elkaar te onderhouden. De bewoners blijven er
niet lang in wonen en de stedenbouwkundige opzet heeft een ongezellige uitstraling.
De Bouwhof-Noord bestaat uit laagbouw, met aan de Carrouselweg de woningen van
de kermisexploitanten. De Westenenk heeft grotendeels vrijstaande woningen. Het
Westenenkerpark en het Bronsparkje zijn echte ‘eyecatchers’ in deze omgeving.
In gesprek met de bewoners komt het regelmatig ter tafel, dat er in deze buurt geen
winkels en ontmoetingspunten zijn. De bewoners zijn, wat dat betreft, aangewezen op
de aangrenzende buurten. Voor bewoners die niet (meer) mobiel zijn, is dat vervelend.
Ze vertellen mij dat er lieve buren en zorgzame kinderen zijn, die regelmatig komen
en vragen of ze je ergens mee van dienst kunnen zijn. Daar zijn ze ook erg blij mee.
De buren en kinderen doen echt wat ze kunnen om te helpen. Maar de ouderen of
degenen die om andere redenen minder zelfredzaam zijn, willen zo lang mogelijk
onafhankelijk blijven. “Want ze hebben het al zo druk,” hoor ik vaak. Er zijn zelfs
bewoners die het bezoek aan arts of specialist daardoor uitstellen of zelfs afzeggen!

Onze Buurt...
Mevrouw Van Engelenburg
“Ik vind mijn buurt gezellig. We kunnen goed
met de buren over weg. Als er wat is dan
kunnen we bij elkaar terecht. We hebben
bijvoorbeeld elkaars sleutel voor het geval er
iets aan de hand mocht zijn.”
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Lieve leden/bewoners van Westenenk, Bouwhof-noord en Metaalbuurt,
Op 31 mei a.s. ga ik de Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid verlaten. Bedankt voor de
mooie, ontroerende en soms verdrietige gesprekken. En de humor! Jullie lieten me
toe in jullie huis en leven en daar ben ik dankbaar voor. Samen hebben we ideeën
uitgewisseld en verbindingen met anderen kunnen maken.
Mede dankzij jullie heb ik met veel plezier in de wijk
gewerkt. Een hartelijke groet van mij en tot ziens!
Ilonka Oldenhof

Opvolger:
Kees van Buchem, 06 - 1728 4301
kees@zuiddoetsamen.nl

Ilonka Oldenhof, 06–8355 0928
ilonka@zuiddoetsamen.nl

7. Nieuwe buurtassistenten
In 2018 verzorgde de Buurtacademie een cursus buurtassistent. Van de cursisten zijn
er drie mee gaan draaien in ons team buurtassistenten. Dat zijn Kees van Buchem,
Aad van Dillen en Tineke Kranenburg. Hartelijk welkom in het team! In 2019 zult u hen
zeker tegen gaan komen.

Aad van Dillen, 06 - 1766 7733
aad@zuiddoetsamen.nl

Tineke Kranenburg, 06 - 1700 6680
tineke@zuiddoetsamen.nl
Kees van Buchem, 06 - 1728 4301
kees@zuiddoetsamen.nl
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8. Ons Honk
Mensen ontmoeten elkaar in Ons Honk en doen hierbij nieuwe contacten op. Het is
prachtig om te zien hoe de bezoekers met elkaar meeleven en zich verbonden voelen
met elkaar. Zij ontmoeten elkaar in Ons Honk, maar ook steeds meer daarbuiten.
Mensen leren elkaar kennen in Ons Honk en ondernemen daarbuiten van alles met
elkaar. Ze gaan bij elkaar op de koffie, doen gezellige dingen samen en helpen elkaar
als dat nodig is. Hierdoor ontstaan veel nieuwe contacten in de wijk. De onderlinge
verbondenheid in de wijk neemt dus toe door Ons Honk. Op organische wijze leren
buurtgenoten elkaar kennen en ontstaat er een netwerk in de wijk van mensen die
omzien naar elkaar.
Wat buurtbewoners willen is het uitgangspunt van onze activiteiten. Daarin zijn en
worden onze medewerkers en vrijwilligers getraind. “Wat wilt u?” is een vraag die wij
continu blijven stellen. Dit doen de medewerkers in Ons Honk, de buurtassistenten
op straat en doen we ook door bijeenkomsten te organiseren en d.m.v. enquêtes.
Doordat wij een ledencoöperatie zijn, zijn buurtbewoners de baas en bepalen zij
wat zij willen dat de Buurtcoöperatie doet. Expliciet wordt dit vastgesteld op onze
jaarvergadering, maar door het hele jaar heen vragen wij wat de mensen willen. Naast
op vragen wat mensen willen, ligt de focus op het omzien naar elkaar in Zuid en het
bevorderen van de autonomie van mensen.
Ons Honk
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Verbouwing
In 2018 is Ons Honk flink verbouwd. We hebben een grote woonkeuken gerealiseerd
waarin gekookt, afgewassen en gegeten kan worden. Daarnaast is een terras
aangelegd en een nooddeur aangebracht. Bovendien zijn er energiebesparende
maatregelen genomen zoals warmtepompen, zonnepanelen en LED-verlichting.
Activiteiten
Sylvia Finke en Claudia Hutjes organiseren diverse activiteiten in Ons Honk. Zij stellen
iedere maand een programma samen met vaste en wisselende activiteiten afgestemd
op de wensen van de bezoekers.
Op maandagmiddag is er een kookgroep waarbij de bezoekers zelf bepalen wat ze
willen eten, zelf boodschappen doen en samen een maaltijd bereiden en eten.
Dinsdagochtend is er een koffie ochtend waarbij de bezoekers gezellig kunnen praten,
krantje lezen, een kaartje leggen of een spelletje doen. Om 12 uur is er een lunch waar
men zonder opgave aan kan deelnemen. Een keer in de maand is er een themalunch
met bijvoorbeeld Brabantse, Italiaanse of Franse hapjes. ‘s Middags zijn er wisselende
activiteiten zoals bingo, koersballen/sjoelen, bakken en bloemschikken. Woensdags is
er een koffie ochtend en ’s middags is er om de week zitdans en zingen.
Donderdagochtend is er een koffieochtend en een creatieve groep die kaarten maakt
schildert, breit, enz.
dinsdagmiddag
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Sinds kort is Ons Honk op vrijdagochtend open. Het is tot nu toe nog een
koffieochtend waarna gezamenlijk wordt geluncht. De invulling van deze
ochtend kan nog worden uitgebreid met bijvoorbeeld een wandelgroep en
informatiebijeenkomsten. Als de groep bezoekers is gegroeid dan is het de
bedoeling dat er een warme maaltijd wordt geserveerd.
Iedere tweede vrijdag van de maand wordt het radioprogramma Geluid van Zuid
opgenomen in Ons Honk.
Op de woensdag en donderdag kan men in Ons Honk van 12 tot 1 uur een warme
maaltijd nuttigen. Deze wordt bereid door onze koks onder leiding van Steven.
Hiervoor moet men zich wel opgeven i.v.m. de inkoop.
Verder zijn er nog activiteiten die jaarlijks worden georganiseerd zoals optredens van
koren, Oktoberfest, Kerstherberg, barbecue, informatiebijeenkomsten, filmmiddag,
lezingen en uitjes. Hieronder volgt een kleine bloemlezing.
NL Doet
Vrijdag 9 maart deden wij mee met NL Doet. Studenten van het Hoornbeeck College,
buurtgenoten en wij werkten samen aan het omspitten van onze moestuin en aan
het opknappen van het tuinschuurtje. Het samen klussen zorgde voor veel onderling
contact.
NL Doet
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Cultuur bij je Buur
Traditiegetrouw namen wij als Ons Honk deel aan Cultuur bij je Buur. Zaterdag 14
april openden wij onze deuren en kon er meegezongen en gedanst worden. De band
Catherina & Friends zorgde voor een spetterend optreden. De voetjes gingen van de
vloer!
Zuid Zingt Samen Koor
Om de week repeteert ons Zuid Zingt Samen Koor op woensdagmiddag. Een groep
van 20 veelal ouderen zingt dan uiteenlopende nummers met elkaar. Een prachtige
manier om jezelf te uiten en te ontwikkelen! In 2018 is ook het SOS Matrozenkoor
gaan repteren in Ons Honk. Zij verzorgen regelmatig een leuk optreden.
Ledenvergadering
Op dinsdag 29 mei was Ons Honk het toneel van onze jaarlijkse ledenvergadering.
De opkomst en de betrokkenheid waren hoog.

uitstapjes

Cultuur bij je Buur

oktoberfest

Zuid Zingt Samen Koor
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Werkbezoeken
Regelmatig krijgen wij delegaties op bezoek. Zo was vrijdagmiddag 8 juni
gedeputeerde Bea Schouten op bezoek. In haar gevolg was ook een delegatie van de
gemeente Apeldoorn. Een mooie bijeenkomst waarbij mevrouw Schouten met eigen
ogen kon zien waaraan de subsidies voor het verbouwen van Ons Honk besteed zijn.
Presentatie over voeding
Woensdag 11 juli hield onze Bart samen met onze Julius een presentatie over voeding
door de jaren heen. Informatief en lekker, want er werden de lekkerste hapjes bij
opgediend!
Uitstapjes
Regelmatig maken we met de bezoekers van Ons Honk leuke uitstapjes. Zo gingen we
op 8 augustus naar de Ruitersmolen in Beekbergen. Daar kregen we een rondleiding
en hebben we genoten van een lekkere high tea. Voor herhaling vatbaar!
Koken en eten met kinderen
Maandagmiddag 10 september hebben oudere bezoekers samen met kinderen
gekookt. Die kinderen zorgen voor onze moestuin en van de oogst is gezellig samen
gekookt en gegeten. Was erg leuk!
koken en eten met kinderen
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Oktoberfest
Woensdag 17 oktober vierden we een heus Oktoberfest in Ons Honk! Met hapjes en
drankjes, muziek van onze Henny Smit en vooral veel plezier samen.
Buurtbarbecue
Zaterdag 9 juni organiseerden wij samen met buurtbewoners uit de straten rondom
Ons Honk een gezellige buurtbarbecue.
Meester in je werk week
Begin november organiseerde de gemeente Apeldoorn een “Meester in je werk”
week voor haar ambtenaren. Ambtenaren gingen een week lang activiteiten
ondernemen in de Apeldoorns samenleving. Ongeveer 20 ambtenaren hebben
gesnuffeld aan de activiteiten van Zuid Doet Samen. Ze zijn de straat op gegaan met
buurtassistenten, hebben gekookt in Ons Honk en hebben een terras aangelegd bij
Ons Honk. Een mooie manier om elkaar meer te leren kennen en meer van elkaars
‘wereld’ te begrijpen.

Meester in je werk week
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Bezoek van College van Burgemeester en Wethouders
Op woensdag 28 november was Burgemeester Berends samen met wijkwethouder
Joon te gast in Ons Honk. Samen met Stadsdeelmanager Van Klaarbergen aten zij
mee. Fijn om te zien dat onze bestuurders in gesprek wilden met onze bezoekers!
Kerstherberg Ons Honk
Vrijdag 14 december vierden we ons jaarlijkse kerstfeest. In een grote tent naast Ons
Honk kwamen vele buurtgenoten en andere belangstellenden samen met ons het jaar
afsluiten. Dit deden we onder het genot van heerlijk eten en drinken, optredens en
mooie muziek. Fijn om dit ieder jaar met elkaar te kunnen vieren!
Vervoer
Als vervoer een probleem is voor mensen dan denken we graag mee. Bijvoorbeeld
door te ondersteunen bij het aanvragen van een taxipas. Of door mensen zelf te halen
en te brengen.Onze Manuel en Theo halen en brengen heel wat mensen van en naar
Ons Honk. Zo maken we het mogelijk voor mensen om er weer op uit te gaan en mee
te doen in de wijk!
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kerstherberg

vervoer

zitdans

samen koken en eten

Gezellig met elkaar koken!
Samen eten is gezond, gezellig en lekker! Onze koks zorgden in 2018 samen met
de bezoekers van Ons Honk weer voor vele heerlijke maaltijden. Als u wel eens in
Ons Honk komt dan kent u hem wel: Steven, onze chef-kok. Al geruime tijd tovert hij
samen met anderen de lekkerste gerechten op tafel. Alle reden om hem op deze plek
in het zonnetje te zetten!
Steven vertelt:
“Via mijn huurbaas hoorde ik van Zuid Doet Samen en begreep ik dat ze in Ons
Honk op zoek waren naar een kok. Ik heb lang als kok gewerkt, maar vanwege mijn
gezondheid kon ik niet blijven werken. Maar ik vind koken wel superleuk, dus heb ik
contact opgenomen met Zuid Doet Samen en ben ik gaan koken in Ons Honk. Dat
bevalt me goed!
Het koken voor ouderen is dankbaar werk. Ik heb leuke collega’s en samen hebben we
het gezellig. In de keuken werk ik samen met bezoekers van Ons Honk en vrijwilligers.
Mensen uit de zaal helpen bijvoorbeeld met aardappels schillen. Erg leuk dat mensen
zo meedoen met het koken. Ik vind het ook leuk om anderen wat te leren over koken.
Mij heeft het geleerd om meer te delegeren en uit handen te geven.”

koken met chef-kok Steven

kerstherberg
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Sociaaljuridische ondersteuning
Voor wat betreft sociaaljuridische hulpverlening werken wij samen met Be-Insured.
Uiteraard verwijzen we ook naar sociaal raadslieden. Daarnaast hebben we een eigen
administratie-assistent, Emmelie. Zij bezoekt mensen thuis om hen te helpen hun
administratie op orde te brengen.
Huiswerkbegeleiding
Gedurende de periode 1-4-2018 tot 1-4-2019 zijn de volgende activiteiten m.b.t.
huiswerkbegeleiding uitgevoerd. Gedurende 45 weken is huiswerkbegeleiding
gegeven in Ons Honk; aan 5-7 jongeren en 2 volwassenen. De begeleiding voor
de jongeren behelsde de schoolvakken lezen, Nederlands, rekenen, topografie/
aardrijkskunde, Engels, geschiedenis en wiskunde. De begeleiding voor volwassenen
behelsde voornamelijk Nederlandse taal en maatschappijoriëntatie. Het aantal
volwassenen bedroeg 2 personen. In totaal zijn gemiddeld 12 uren per week besteed
aan begeleiding. Dat komt overeen met 45 x 12 = 540 uur.
Gedurende ongeveer de helft van de tijd waren twee begeleiders beschikbaar i.v.m.
1 op 1 begeleiding. Daardoor komt de totale inzet in Ons Honk; op 540 plus 270
is ongeveer 800 manuren. Naast begeleiding in het buurthuis is ook begeleiding
gegeven op het huisadres van wijkbewoners. Dat betreft 1 1/2 uur per week, hetgeen
overeenkomt met zo’n 80 uren in totaal.
huiswerkbegeleiding
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De begeleiding is gegeven door:
• Yahya Aksoy. Hij is in november 2018 gestopt om persoonlijke redenen.
• Roy Hakkers. (Wiskunde, Nederlands, Engels en maatschappijoriëntatie).
• Bart van Engelenburg. (Wiskunde, Nederlands, Engels, maatschappijoriëntatie en
overige schoolvakken).
Van tijd tot tijd vindt overleg plaats met het ROC Apeldoorn. Het huidige aantal
begeleiders van 2 personen is een erg smalle basis om continuïteit te bieden. Het is
daarom erg gewenst een 3e of 4e begeleider erbij te hebben, zodat de taken beter
verdeeld kunnen worden en continuïteit beter gewaarborgd is.
Themabijeenkomsten
Een themabijeenkomst over psychische kwetsbaarheid is in afstemming met de
gemeente verplaatst naar voorjaar 2019. De bijeenkomsten over de WMO (4 sessies),
gegeven door Joep Peters van de gemeente Apeldoorn, zijn geïntegreerd in de cursus
buurtassistent.
Vrijwilligers en actieve buurtbewoners
In Ons Honk zijn veel vrijwilligers actief. Buurtbewoners die zich samen met ons
inspannen om leuke activiteiten te organiseren en mensen een warm welkom te
bieden. Zij doen geweldig werk voor de bezoekers van Ons Honk. Zij schillen
aardappels, wassen af, schenken koffie, koken soep of stamppotten, bakken
gehaktballen, halen en brengen mensen en doen boodschappen. En natuurlijk worden
tafels gedekt en weer afgeruimd en wordt er afgewassen. En tijdens dit werk is contact
met de bewoners het belangrijkst. Ondertussen gaat de telefoon voortdurend met
mensen die bellen of er nog plaats is om mee te eten, of ze gehaald en gebracht
kunnen worden of dat ze ziek zijn en niet kunnen komen. Er gaat een vrijwilliger met
de geldkas rond en twee andere vrijwilligers houden de toiletten schoon.
Actieve buurtbewoners zijn actief in het omzien naar elkaar in de buurt. We hebben
115 actieve buurtbewoners in onze database. De buurtassistenten houden contact
met de actieve buurtbewoners uit hun buurt. Buurtassistenten zijn verantwoordelijk
voor het opsporen van actieve buurtbewoners, voor matches, contact en begeleiding
wanneer nodig.
In januari 2018 organiseerden we een bijeenkomst voor actieve buurtbewoners in
Ons Honk. Doel was om met elkaar te praten over wat buurtbewoners voor hun
buurt willen en kunnen betekenen enerzijds en anderzijds wat Zuid Doet Samen kan
betekenen voor actieve buurtbewoners.
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Op woensdag 6 juni organiseerden we een barbecue om actieve buurtbewoners en
vrijwilligers te bedanken voor hun bijdrage. Op vrijdag 7 december dronken we koffie
met een gebakje om vrijwilligers en actieve buurtbewoners in het zonnetje te zetten
en hen te bedanken voor hun bijdrage aan het omzien naar elkaar in Zuid.
	 

Sylvia en Claudia van Ons Honk

buurtbarbecue
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9. Buurtacademie
Veel burgers voelen zich soms wat machteloos, over hun eigen leven en de
ontwikkelingen in hun buurt. Zij willen daarom meer controle krijgen over hun eigen
leven en zich meer inzetten voor hun leefomgeving. Dat is de nieuwe invulling van
burgerkracht en burgerschap: weer eigenaar worden over het eigen leven en de
samenleving. Vooral inwoners van wijken waarin problemen zijn op het gebied van
gezondheid, eenzaamheid, werkgelegenheid en veiligheid voelen die behoefte aan
meer burgerkracht. Zij weten echter niet altijd hoe zij hun wensen kunnen realiseren en
hebben kennis en vaardigheden nodig.
De buurtcoöperatie Zuid Doet Samen versterkt al vier jaren de positie van inwoners
van de wijk Apeldoorn-Zuid. Wij verenigen de inwoners in die wijk en hebben op
verzoek van de inwoners diverse activiteiten ontwikkeld. Zoals het buurthuis Ons
Honk, waar inwoners voor een goedkope maaltijd, ontspanning en cursussen terecht
kunnen. De buurtassistent die mede-inwoners bezoekt en verbinding met hen legt.
De onafhankelijke cliëntondersteuners die met inwoners meedenken over wenselijke
ondersteuning. En wij hebben onlangs het initiatief genomen tot de oprichting van
een buurtacademie.

buurtacademie
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De buurtacademie: om te leren en te oefenen
Het doel van onze buurtacademie is het versterken van de inwoners in zowel hun
individuele talenten als in hun gemeenschappelijke burgerkracht en het versterken van
andere burgerinitiatieven. Aan de ene kant willen wij inwoners helpen hun talenten te
ontdekken en hun mogelijkheden om invloed uit te oefenen vergroten. Aan de andere
kant willen wij met de inwoners bekijken hoe zij die ontdekte talenten kunnen inzetten
voor de gemeenschap. Het woord ‘academie’ slaat dus niet op wetenschappelijke
kennis. Het geeft aan dat ons initiatief een plek is, een vereniging, waarin inwoners
kennis en vaardigheden opdoen waarmee zijzelf en de samenleving geholpen zijn.
Cursus buurtassistent
In het najaar van 2018 zijn we gestart met een training tot buurtassistenten. Onze
buurtassistenten hebben een uitgebreide opleiding gehad en zijn al een aantal jaren
succesvol aan het werk. Deze opleiding van anderhalf jaar is doorontwikkeld tot een
verkorte cursus die wij aanbieden aan mensen die geïnteresseerd zijn in buurtgericht
en autonomie bevorderend werken. Centraal staat de ontwikkeling van een innerlijke
houding die gericht is op het bevorderen van de autonomie van anderen en op een
aanwezigheid waar vanuit men in contact gaat met buurtbewoners. Daarnaast bestaat
de opleiding uit vakken als burgerschap, WMO, burgerkracht en buurtgericht werken.
Er waren 12 deelnemers (leeftijd 40 tot 75). Een deel daarvan bestond uit buurt
bewoners van Apeldoorn-Zuid, een deel uit burgers uit Hoenderloo en een deel uit
buurtbewoners uit andere wijken.
Cursus autonomiebevordering in Ons Honk
Vanaf de zomer van 2018 volgt een groep van 10 vrijwilligers een cursus autonomie
bevordering. Deze groep is actief in Ons Honk. Deze cursus bestaat uit bijeenkomsten
die gaan over omgaan met pijn, bevorderen van eigen regie en aanspreken van
mensen op hun autonomie.

Henk Beltman van de
buurtacademie
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10. Leerbedrijf in de wijk
Via ons Leerbedrijf in de wijk bieden wij kortdurende ondersteuning in de wijk.
Studenten van verschillende opleidingen lopen via ons Leerbedrijf stage bij
buurtbewoners thuis. Dit wordt intensief door ons begeleid. Het mooie van het
Leerbedrijf in de wijk is dat jongeren veel leren van ouderen en andersom. Oudere
buurtbewoners hebben een belangrijke rol: zij moeten een deel van de begeleiding
van de studenten op zich nemen. Daardoor doen ze weer mee.
De studenten lopen elke dag 5 uur stage, waarvan 3 uur bij de bewoner; 1,5 uur
coaching en begeleiding op Ons Honk voor en na de stage bij de bewoner en 0,5
uur reistijd van school naar Ons Honk en van daaruit naar de bewoner en weer terug.
Afgelopen jaar liepen 43 studenten stage via ons leerbedrijf.
In 2018 zijn meer vrijwilligers betrokken geraakt bij het leerbedrijf. In 2019 gaan de
buurtassistenten weer een grotere rol spelen in het begeleiden van de studenten.
Afgelopen jaar is een stagiair met een lichamelijke en verstandelijke handicap van de
Spelderholt Academie stage komen lopen in de keuken van Ons Honk. Onder warme
begeleiding van onze chef-kok Steven helpt hij enthousiast met het bereiden van
heerlijke maaltijden.
In juli werd bekend dat het Leerbedrijf in de wijk van Zuid Doet Samen verkozen is tot
het beste leerbedrijf van Gelderland in de categorie Zorg en welzijn. Wij zijn erg trots
en dankbaar dat we deze prijs in de wacht hebben gesleept.

Christina Wesselink en Judith Verschoor
van het Leerbedrijf
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Wij bedanken alle stagebegeleiders, studenten, maar vooral ook de bewoners die een
belangrijk deel van de begeleiding van de studenten voor hun rekening nemen.
Voor 2019 gaan we in het Leerbedrijf starten met hbo studenten social work. Het idee
is dat zij gaan meelopen met onze buurtassistenten om zo het sociaal werk van de
toekomst te leren.
Een goed gesprek en ramen lappen
Anne-Marije van den Belt loopt via Zuid Doet Samen stage bij mevrouw Everts thuis.
Dat levert over en weer veel op. Anne-Marije kan praktijkervaring opdoen en mevrouw
Everts heeft een beetje hulp. En misschien wel het mooiste: het geeft beiden een mooi
contact. Mevrouw Everts: ‘mijn vader liet zijn huishoudelijke hulp soms helemaal niet
schoonmaken. Dan zaten ze alleen te kletsen. Ik begrijp dat wel…’
Inmiddels loopt Anne-Marije 30 weken stage en daarmee zit haar stage er bijna op.
“Iedere woensdag ga ik naar mevrouw Everts. Meestal kletsen we eerst een tijdje
gezellig.” Mevrouw Everts: “Ze is steeds vrijer geworden in ons contact. Ik kan aan
haar ogen zien hoe het met haar gaat. Soms praten we over ditjes en datjes, maar
afgelopen jaar zijn allebei de oma’s van Anne-Marije overleden. Daar hebben we ook
veel over gepraat. Mijn man is vorig jaar eveneens overleden en het is fijn dat we over
deze dingen samen konden praten.”
Anne-Marije van den Belt in gesprek met mevrouw Everts
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Naast praten, wordt er ook gewerkt. “Ik heb leerdoelen waaraan ik werk tijdens de
stage. Bijvoorbeeld ramen lappen.” Daarbij komt het goed uit dat mevrouw Everts
lang in de schoonmaakbranche gewerkt heeft. “Het is leuk om mijn kennis en ervaring
over te dragen. En de hulp is fijn, want ik mag niet meer op een ladder.”
Na de stageochtend evalueert mevrouw Everts het werk van Anne-Marije.
“Het is altijd voldoende!”

Onze Buurt...
Mevrouw Rouwenhorst
“Ik vind de buurt goed. Er wonen aardige
mensen. We komen niet veel bij elkaar over
de vloer, maar we hebben wel contact op
straat met elkaar. Het is prettig dat er een
winkelcentrum in de buurt is.”
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11. Over ons
Visie
Wij werken vanuit de volgende visie: het omzien naar elkaar weer een natuurlijk proces
laten worden op individueel-, straat- en buurtniveau. Door de wijze waarop wij in
relatie zijn met de bewoners helpen wij hen om zelf keuzes te maken en ondersteunen
wij de ontwikkeling van hun eigen kracht.
Leren van wat wij doen en blijven door ontwikkelen (waarbij de vraag van
buurtgenoten leidend is), is een belangrijk uitgangspunt.
Structuur
Leden van de Buurtcoöperatie bepalen het beleid en de begroting van de coöperatie.
Jaarlijks wordt in het voorjaar een ledenvergadering gehouden waarin de leden het
beleid en de begroting vaststellen. Daarnaast kiezen de leden een bestuur dat het
beleid en de begroting voorbereid. De directie op haar beurt geeft leiding aan de
uitvoering.
Leden
Lid worden van de buurtcoöperatie betekent samen sterk staan in Zuid. Leden worden
door ons ondersteund. Een lidmaatschap kost slechts €10 per jaar! Eind 2018 hadden
we ruim 700 betalende leden.
Leden zijn zoals gezegd mede beleidsbepalend. Maar wat veel belangrijker is, is dat
wij leden aanmoedigen om mee te doen. Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten
waarin we met elkaar nadenken over wat er nodig is in de wijk en wat we samen
kunnen doen. Bijvoorbeeld avonden voor actieve buurtbewoners, waarbij we samen
kijken naar wat buurtbewoners opvalt in hun buurt en dan samen bekijken welke acties
we hierop in kunnen zetten.
Bestuur
Het bestuur heeft in 2018 vier keer vergaderd. In het bestuur zaten de volgende
personen:
• Ton Kunneman (voorzitter)
• Bart van Engelenburg
• Marjolein van der Velde
• Trees Driessen
• Rogier Bos (penningmeester)
Wick van Baren is notulist bij de bestuursvergadering (geen bestuurslid).
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Kennis en ervaringsoverdracht
Lerend onderweg zijn is een van onze uitgangspunten. Daar hoort ook bij dat wij onze
kennis en ervaring delen met andere partijen, maar ook dat wij andersom kennis en
expertise van buiten de organisatie inroepen.
Een van de manieren om dat te doen is via ons lidmaatschap van het LSA. Via deze
organisatie delen wij kennis en doen veel kennis op. Deze belangenvereniging zet zich
ook actief in om burgerinitiatieven mogelijk te maken door wet- en regelgeving te
veranderen. We zijn trouwens ook actief betrokken bij Nederland Zorgt Voor Elkaar,
een landelijk netwerk van burgerinitiatieven.
Verder hebben wij regelmatig bijeenkomsten met geïnteresseerden, die wij laten
delen in onze manier van werken en opgedane ervaring. Ook werken we mee aan
(wetenschappelijke) onderzoeken.
Expertisecentrum Gezondheidsbevordering en Participatie
Het Expertisecentrum Gezondheidsbevordering en Participatie is opgericht door
en onderdeel van de Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid. De doelstelling is om, door
middel van onderwijs en onderzoek, het wijkgericht werken van de buurtcoöperatie te
ondersteunen door de implementatie van een gezondheidsgerichte benadering.
Coördinator:
Adviesraad:
		
		

Dr. Joke de Vries, arts
Prof.dr. Jacques van der Klink, sociaal geneeskundige
Prof.dr. Eveline Wouters, arts
Dr. Rudy Rijke, arts
Drs. Rienk Overdiep, gezondheidswetenschapper
Sridhar Venkatapuram, MSc MPil Phd FRSA

Dr. Joke de Vries
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A. Onderwijs-activiteiten
1. Opleiding buurtassistenten
De buurtassistenten krijgen vanaf juni 2014 een intensieve scholing ‘Autonomiebevordering in de praktijk’ met aansluitend supervisie. Deze scholing wordt gegeven
door Joke de Vries.
Autonomie is het centrale thema in gezondheidsbevordering, zoals ontwikkeld door de
WHO sinds 1986 en bedoeld om gezondheid als lichamelijk, psychologisch en sociaal
welzijn te bevorderen. Dat is niet een kwestie van een aantal concrete richtlijnen en
methodieken leren, maar de scholing is primair gericht op de ontwikkeling van de
buurtassistenten: op de ontwikkeling van hun innerlijke houding. Daarbij is kennis en
inzicht in het proces en de betekenis van autonomie belangrijk, maar ook methodieken
die de ontwikkeling van autonomie bij anderen kunnen bevorderen. Doel daarvan is
dat de buurtassistenten daarmee een professionele houding ontwikkelen, van waaruit
ze mensen kunnen aanspreken als (potentieel) autonome individuen.
Met deze scholing ontwikkelen wij een nieuwe professionaliteit, die zich primair richt
op de ‘nuldelijn’: informele zorg en sociale netwerken. Deze nieuwe professionaliteit
is gebaseerd op een gezondheidsgericht kader. Deze benadering is voor de nuldelijn,
waarbij in onze visie het bevorderen van de zelfredzaamheid en regie van de burger
centraal staat, een belangrijke basis. Doel daarvan is dat mensen zichzelf meer serieus
gaan nemen (‘ik doe er toe’) en vandaaruit meer verantwoordelijkheid kunnen nemen
voor de kwaliteit van hun eigen leven en welzijn, én voor hun eigen leefomgeving in de
wijk. Door zo bezig te zijn krijgen de nuldelijn en de sociale netwerken een belangrijke
plek in de zorgketen, hetgeen de bedoeling was van de overheid bij de kanteling van
de WMO. Een (bijkomende) effect hiervan is dat door deze ‘informele/nuldelijns zorg’
de zorg goedkoper wordt, omdat mensen minder snel een beroep zullen doen op de
eerste- of tweedelijns zorg.
De opleiding ‘Autonomiebevordering in de praktijk’ is een doorgaand ontwikkelingsproces en bestaat, afhankelijk van wat er nodig is, uit themabijeenkomsten (met
de hele groep) of supervisiebijeenkomsten (in twee groepen). In 2018 waren er 1
themabijeenkomst en 6 supervisiebijeenkomsten. De opleiding wordt gegeven door
Joke de Vries.
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Wat en hoe doen de buurtassistenten in hun ontmoetingen met bewoners?
Hoe:
• kijken, ontmoeten: benieuwd zijn —> wie is deze persoon??
• luisteren naar het verhaal: als onduidelijk: doorvragen wat wilt u? / wat wil u
daarmee zeggen?
• wat bedoelt hij/zij met wat hij/zij zegt?
• niets zeggen (is een kunst)
• maar ook sensitief luisteren ‘achter het verhaal’: ‘wat’ of ‘hoe’ (energie) iemand
iets zegt valt op (bewustwording: dit is belangrijk!), onthouden en later op
‘goed moment’ op terug komen
• teruggeven wat jij (buurtassistent) er bij ervaart
• bewust worden: wat iemand niet zegt
• eigen intuïtie serieus nemen en gebruiken
• ‘open ontmoeting’: geen vooropgezette ideeën of plannen, ont-moeten
• als mens: gewoon jezelf zijn, kwetsbaar
• je komt jezelf tegen: bewustwording van patronen/ervaringen,
ontwikkelingsproces: jezelf onderzoeken
• wederkerigheid in de ontmoeting
Wat:
• meelopen met de ander en daarbij aanspreken op potentiële autonomie:
eigen regie en verantwoordelijkheid
• vragen stellen: wat wil jij, wat vind jij belangrijk, wat heb jij nodig, wat is
betekenisvol voor jou?
• verbinden met anderen: in contact gaan met anderen
• de ander helpen te ontdekken wat past in leven van die mens
Hoe aanwezig in het contact: vanuit je hart, vanuit respect, liefde voor medemens,
betrokkenheid, compassie. Daardoor ervaren mensen dat ze gezien worden in wie zij
in wezen zijn: dat ze er als individu toe doen (gevoel van eigenwaarde). En dat geeft
mensen HOOP.
2. Supervisie vrijwilligers in Ons Honk
In 2018 waren er 6 bijeenkomsten met de vrijwilligers over de ‘gezondheidsgerichte
benadering’. Deze werden gegeven door Joke de Vries.
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3. Cursus buurtassistent
Als onderdeel van de cursus ‘Buurtassistent’ van de Buurtacademie gaf Joke
de Vries een cursus van 7 bijeenkomsten over ‘autonomiebevordering en een
gezondheidsgerichte benadering’.
B. Onderzoek naar de ontwikkeling van de Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid,
de implementatie en het effect van een gezondheidsgerichte benadering
a. Effectmeting
In 2015 heeft de eerste meting van het onderzoek bij de leden van de buurtcoöperatie
plaatsgevonden. Dat betrof het invullen van 3 vragenlijsten. De gegevens van de
deelnemers en de gecodeerde antwoorden van de vragenlijsten van de eerste meting
zijn opgeslagen in een SPSS-programma (een statistisch software programma). In het
najaar van 2017 en begin 2018 vond de tweede meting plaats: de buurtassistenten
hebben, samen met enkele vrijwilligers, de deelnemers gevraagd weer dezelfde
vragenlijsten in te vullen. De gegevens van de 2e meting zijn in 2018 in het SPSSprogramma opgeslagen. Op 6 november 2018 was er een bijeenkomst van Joke de
Vries met de adviesraad, waar gesproken is over welke onderzoeksvragen belangrijk
zijn om mee aan de slag te gaan.
In 2019 zullen de opgeslagen gegevens van de twee metingen aan de hand van deze
onderzoeksvragen geanalyseerd worden en de eerste resultaten naar buiten gebracht
worden. Doel van dit deel van het onderzoek is om te kijken hoe de deelnemers van
de buurtcoöperatie in 2015 en 2017 hun welzijn beoordeelden en wat zij daarin zelf
belangrijk vonden, hoe actief zij waren en in welke mate zij gebruik hebben gemaakt
van de gezondheidszorg. Naar aanleiding van de uitkomsten daarvan zullen diepteinterviews gehouden worden bij een aantal deelnemers om meer zicht krijgen op wat
de resultaten van de metingen te betekenen hebben.
b. Case-study
Daarnaast wordt vanaf 2014 onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de
buurtassistenten. Alle themabijeenkomsten en supervisiebijeenkomsten worden op
een voicerecorder opgenomen en in 2014 en 2016 zijn de buurtassistenten individueel
geïnterviewd over wat ze tot dan toe geleerd hebben voor hun werk en privé, wat
ze belangrijke punten vinden voor verdere scholing en wat ze zelf nog willen leren.
In 2018 zijn een aantal van hen weer geïnterviewd en de anderen zullen in 2019
geinterviewd worden. Deze interviews zijn ook opgenomen. En deze interviews van
2014 en 2016 zijn inmiddels uitgewerkt. In 2019 zullen ze geanalyseerd worden om de
ontwikkeling van de buurtassistenten zichtbaar te gaan maken.
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Kantoor
Paula Stegeman vertelt over haar werk als secretarieel
medewerker: “Mijn naam is Paula Stegeman en ik werk sinds
31 Oktober 2016 als secretarieel medewerkster bij Ons Honk.
Ik ben voor 32 uur in de week gedetacheerd bij Ons Honk via
werkbedrijf Lucrato waar ik al 24 jaar in loondienst ben.
De afgelopen jaren hebben ik diverse opleidingen en
cursussen gehaald. In 2015 heb ik mijn diploma gehaald voor
de mbo-opleiding Secretarieel Medewerker op het ROC
Aventus. Deze opleiding sluit aan op de werkzaamheden die
ik nu uitvoer op kantoor bij Zuid Doet Samen.

Paula Stegeman

Als secretarieel medewerkster doe ik veel diverse taken op kantoor zoals bezoekers
ontvangen, de telefoon aannemen, de agenda bijhouden, afspraken maken,
kopiëren/scannen, de post afhandelen, contributie, urenregistratie buurtassistenten,
controleren en ordenen van boekingsstukken, bijhouden van de debiteuren- en/of
crediteurenadministratie, invoeren van administratieve gegevens in geautomatiseerde
systemen, archiveren, administratief ondersteuning voor collega’s, flyers maken voor
onze activiteiten, enz.
Op dit moment ben ik met mijn 23ste certificaat bezig voor de cursus boekhouden.
Een pittige maar leuke cursus waarmee ik ook weer de kans krijg bij Zuid Doet Samen
om weer verder te groeien in mijn werkzaamheden. Ik ga geen dag met tegenzin naar
mijn werk, omdat ik het heel erg naar mijn zin heb op mijn werk. Mijn werkzaamheden
vind ik leuk om te doen, mijn collega’s zijn lieve mensen met dezelfde teamspirit en
met hun hart op de goede plaats. Maar ook onze bezoekers zijn zulke leuke, lieve en
aardige mensen die je met een klein gebaar, een vriendelijke lach, een luisterend oor,
gezelligheid en door gewoon jezelf te zijn blij maakt. Dit allemaal bij elkaar maakt mijn
werk mooi en daar ben ik trots op!”
Klanttevredenheidsonderzoek
Ieder jaar laten wij een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek doen. Dat doet
Zorgbelang Gelderland. De conclusies van het onderzoek in 2018 waren:
‘Uit deze interviews blijkt dat Zuid Doet Samen deze wijkbewoners hulp en
ondersteuning biedt met als resultaat dat ze:
• zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven ook als ze daarbij zorg en ondersteuning
nodig hebben;
• uit hun isolement komen en meedoen;
• erbij horen en daarmee ook op hun beurt voor anderen van betekenis kunnen zijn.’
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Het volledige rapport kunt u inzien op Ons Honk, lezen op onze site:
www.zuiddoetsamen.nl of vraag ernaar bij uw buurtassistent.
Communicatie
Maandelijks schrijven wij een pagina voor de Zuidkrant. Deze krant wordt huis-aanhuis verspreid in heel Apeldoorn-Zuid en omgeving. Onze voorzitter Ton Kunneman
schrijft maandelijks een column voor deze pagina. Verder besteden wij op deze
pagina aandacht aan onze activiteiten en laten we zien wie wij zijn. Ook zetten we
buurtbewoners in het zonnetje. Via de Zuidkrant bereiken we ook de mensen die geen
of minder gebruik maken van digitale communicatiemiddelen.
Zuid Doet Samen is volop actief op diverse sociale media. Zo hebben we een
drukbezochte Facebookpagina (www.facebook.com/zuiddoetsamen) met inmiddels
ruim 1400 volgers. Ook zijn we actief op Twitter (@bucoaz); daar hebben we ruim
560 volgers. Daarnaast kunt u onze bedrijfspagina volgen op LinkedIn (www.linkedin.
com/company/buurtcooperatie-apeldoorn-zuid). Verder zijn we actief op Instagram
(www.instagram.com/zuid_doet_samen), met name om ook jongeren te bereiken
met onze boodschap. Ten slotte hebben wij een website (www.zuiddoetsamen.nl)
waarop we nieuws posten, maar waar ook meer achtergrondinformatie is te lezen
over de Buurtcoöperatie. Op deze website is ook veel informatie te vinden over de
verschillende buurten van Apeldoorn-Zuid.

Onze Buurt...
Mevrouw Van de Kamp
“Ik woon hier prima, inmiddels alweer 32
jaar. Ik heb goed contact met de buurt.
In de portiek kennen we elkaar goed.
Regelmatig zit ik op een bankje voor de flat
en maak een praatje met voorbijgangers.”
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Viermaal per jaar geven wij een gedrukte nieuwsbrief uit voor onze leden. Hierin
schrijven we het laatste nieuws. Deze nieuwsbrief wordt op papier bezorgd bij alle
leden die geen emailadres hebben. Dit is met name van belang voor onze oudere
leden. Daarnaast sturen we iedere maand een digitale nieuwsbrief naar alle leden met
een mailadres.
Een belangrijk doel van onze PR is om buurten en buurtbewoners aan het woord te
laten. Dat doen we onder andere in ons maandelijkse radioprogramma ‘Geluid van
Zuid’. Dit programma maken we iedere tweede vrijdag van de maand. Het programma
wordt opgenomen in Ons Honk en live uitgezonden op RTV Apeldoorn. Het idee is
om buurtradio te maken: buurtbewoners aan het woord laten over zichzelf en hun
buurt. Bijvoorbeeld over de geschiedenis van een buurtje, over een activiteit, een
bijzondere hobby of een actieve buurtbewoner in het zonnetje zetten. De opnames
van dit radioprogramma zijn erg gezellig. De opnames zijn een drukbezochte
activiteit. Dankzij de livemuziek (meestal van onze eigen Henny Smit) wordt er heerlijk
meegezongen en gaan de voetjes van de vloer. Presentatoren Andre en Gerjan zorgen
dat de sfeer er goed inzit. Dankzij onze geweldige vrijwilligers Wilma en Jose zijn er
iedere maand koffie/thee en heerlijke broodjes. 				

geluid van Zuid
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12. Financiën
In 2018 hebben wij Ons Honk grondig verbouwd. In totaal hebben wij € 130.223
geïnvesteerd. Het pand is verduurzaamd (o.a. zonnepanelen en warmtepompen), we
hebben een nieuwe spoel- en kookkeuken gekregen en de toiletten zijn gerenoveerd
en toegankelijk gemaakt. Voor deze investering is € 73.418 subsidie ontvangen, onder
meer van de provincie Gelderland, het Oranje Fonds en het VSB-fonds.
De inkomsten stegen met € 80.000 tot 498.108. Deze stijging is vooral te danken aan
een hogere subsidie van de gemeente Apeldoorn. Maar ook aan de kostenkant vond
er een stijging plaats. De loonkosten waren ongeveer 60.000 hoger dan in 2017.
Er was een correctie in de lonen omdat uit een extern onderzoek bleek dat een deel
van onze medewerkers te laag was ingeschaald (cao). Ook de pensioenpremies en de
werkgeverslasten stegen navenant mee.
Een andere reden van de kostenstijging waren ook de oprichtingskosten van de
Buurtacademie, daarvoor is externe hulp ingeroepen. Hoger dan begroot waren ook
de accountants en administratiekosten. Voor 2019 verwachten wij een besparing
daarop van ongeveer € 4500.

verbouwing Ons Honk
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begroot 2018

resultaat 2018

begroot 2019

Omzet
465
467
540
Personeelskosten
370
349
440
Marketing en communicatie
20
20
14
Administratie, automatisering
en kantoorkosten
40
66
62
Huisvesting
35
27
30
			
Som der bedrijfkosten
465
462
546
			
Resultaat
0
5
-6

Begroting voor 2019
De subsidies van de gemeente Apeldoorn zijn voor 2019 op hetzelfde niveau
vastgesteld als voor 2018. Wij krijgen echter wel een startsubsidie voor de
Buurtacademie van € 40.000. Wij zijn daardoor in staat om extra opleidingen te starten
om buurtassistenten te scholen en in 2019 beginnen wij opleidingen voor onze leden.
Sponsoren

Ons Honk
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13. Nawoord
Tot zover ons jaarverslag over 2018. Wij hopen dat dit jaarverslag u een (duidelijker)
beeld heeft gegeven over onze Buurtcoöperatie en wat wij zoal doen. Neem ook
zeker een kijkje op onze website en volg ons op Twitter, Facebook, LinkedIn en
Instagram!
Laat uw vragen en opmerkingen vooral aan
ons horen. Bijvoorbeeld door binnen te lopen
in Ons Honk of door contact op te nemen met
uw buurtassistent. Immers: wie u bent en wat u
wilt, daar gaat het ons om!

Ton en Mechelien

Onze Buurt...
Mevrouw Ebbers
“Ik woon nu 10 jaar in de Rivierenbuurt.
Ik woonde eerst met mijn man aan de
Van Oldenbarneveltstraat, maar toen hij
overleed ben ik alleen opnieuw begonnen.
Het bevalt hier goed.”

50

14. Colofon
Apeldoorn, april 2019
Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid (beter bekend als Zuid Doet Samen)
Ons Honk
Sperwerlaan 18
7331 TX Apeldoorn
Tel.: 055 – 312 5076
E-mail: info@zuiddoetsamen.nl
Site: www.zuiddoetsamen.nl
Facebook: www.facebook.com/zuiddoetsamen
Twitter: @bucoaz
LinkedIn: www.linkedin.com/company/buurtcooperatie-apeldoorn-zuid
Instagram: www.instagram.com/zuid_doet_samen
Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid
Dit jaarverslag mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits na overleg met
en met toestemming van Ton Kunneman, voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid,
e-mail: kunneman@buurtcooperatieapeldoornzuid.nl.
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