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Sociaal Collectief is een organisatie voor samenlevingsopbouw in
de gemeente Súdwest-Fryslân. In
deze rubriek brengt zij nu wekelijks de nieuwe initiatieven in
coronatijd onder de aandacht. Zie
www.stichtingsociaalcollectief.nl.
Hebt u een goed idee voor deze
rubriek, een initiatief in uw eigen
buurt? Laat het weten aan Mirjam Krop via m.krop@sociaalcollectiefswf.nl

SÚDWEST OP SYN BEST

De Buurttafel
Samen eten koken en samen
eten is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. In het Hendrik Nanneshof, een wooncomplex in Bolsward, wonen
veel alleenstaanden. Ieder
woont zelfstandig in een
klein appartement. Vlakbij
staat het Martinushof, eenzelfde soort appartementen-

complex, maar met een gemeenschappelijke ruimte en
keuken. Opbouwwerkers van
Sociaal Collectief, diaconaal
opbouwwerker Kees van
Kordelaar en Bernard Dammen van woningcorporatie
Elkien zijn bij de wooncom-

plexen gestart met ‘De Buurttafel.’
,,We koken een gezond eenpansgerecht en we zorgen
voor een lekker toetje.” Margriet Groenveld van Sociaal
Collectief legt uit dat het niet
alleen om het eten gaat.
,,Sommige bewoners kennen
elkaar nauwelijks, zitten veel
alleen thuis en vinden het
gezellig om met elkaar te
eten. Interesses, sterke verhalen, ergernissen over de wo-

ningen maar ook telefoonnummers worden uitgewisseld.” In het voorjaar van
2020 stond De Buurttafel drie
keer op de planning. ,,Nu het
samen eten niet door kan
gaan, hebben we gevraagd of
ze wel een lekkere en gezonde maaltijd willen ontvangen.
Het eten is gratis, de bewoners hoeven niet naar de
winkel en zo hebben we als
Buurttafel toch even contact.
Met een grote bakfiets vol
kleine bakjes met rijst, groente en kip is het team van De
Buurttafel op pad gegaan.
Ontvangers reageerden enthousiast, al missen ze toch
iets: “Wat een super leuke
actie, maar de volgende keer
kunnen we hopelijk weer
echt met elkaar aan tafel.”
Na het uitdelen van het eten,
nemen Margriet en haar
collega’s zelf ook een toetje:
een bakje mousse met verse
aardbeien. ,,Samen, maar
uiteraard wel op anderhalve
meter afstand.” ■

