Sneeker Nieuwsblad, 09 juli 2020, pagina 21.

SÚDWEST OP SYN BEST
Sociaal Collectief is een organisatie voor samenlevingsopbouw in
de gemeente Súdwest-Fryslân die
in deze rubriek bijzondere mensen
onder de aandacht brengt. Jong of
oud, iedereen die iets betekent
voor anderen. Aanmelden kan bij
Mirjam Krop: m.krop@sociaalcollectiefswf.nl voor meer informatie:
www.stichtingsociaalcollectief.nl

Buurtwerk door kinderen
In 2019 was de pipowagen
van Nieuwe Buren op allerlei
plekken in de wijk Lemmerweg-West te vinden. Dit jaar
trekken opbouwwerker Mirjam Krop van Sociaal Collectief en Luuk van der Wal,
medewerker wijken en buurten van woningcorporatie
Accolade, met een bakfiets
door de wijk op zoek naar
contact met bewoners.
De pannakooi is een van de
vaste plekken waar de Nieuwe Buren hun thee en fruit
aan spelende kinderen slijten.
Op dinsdag- en donderdagmiddag is het er extra druk
en gezellig omdat dan de
buurtsportcoach langskomt.
,,Ik ben even aan het voetballen, maar straks gaan we naar
mevrouw Molenmaker oké?”
Lyam, 7 jaar, kent Mirjam en
Luuk van de Nieuwe Buren
goed en neemt ze wel vaker
op sleeptouw door de wijk.
,,Die mevrouw woont bij het
water en die is al heel oud en
haar man is net dood. Ik ken
haar al heel lang en ik help
haar met klusjes. Soms in de
tuin of soms met een beetje
opruimen.” Samen met zijn
vrienden Noël en Damian
rent hij vooruit om de weg te
wijzen.
,,We kunnen gewoon achterom lopen hoor, dat doen we

altijd.” Mevrouw Molenmaker
ontvangt de kinderen hartelijk en Lyam flapt er meteen
uit dat ze vandaag twee volwassenen hebben meegenomen. De kinderen zetten de
tuinstoelen neer, pakken
thee en koffie uit de fietskar
en mevrouw Molenmaker
heeft een appeltaartje om te
delen.
,,Ik vind het heerlijk dat de
kinderen zo even langskomen,” vertelt zij. ,,Mijn man
is vorige maand overleden en
nu is het best stil. Ik heb wel
kleinkinderen maar die zijn
al groot. Ik geniet van de
kinderen als ze hier spelen en
ze helpen mij met kleine
klusjes. Vroeger was het heel
normaal dat kinderen of
mensen uit de buurt even
achterom kwamen voor een
praatje. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer zo veel. Ik
vind het contact erg leuk en
zo heb ik toch weer even wat
afleiding.”
Alsof ze stagiaires van de
buurtwerkers zijn, ruimen
Lyam, Damian en Noël de
koffiespullen, de stoelen en
hun speelgoed weer netjes op
en zeggen mevrouw Molenmaker gedag. ,,Tot de volgende keer!”
Voor meer informatie over
Nieuwe Buren: Mirjam Krop
06-13324355 of Luuk van der
Wal: 06-19340989. ■

