
Zorgzame Buurt

ln Eindhoven is de Zorgzame Buurt
een groot succes. Andere buurten in
Brabant volgen het voorbeeld.

door Daphne Broers
e-ma il: d.broers@ed.nl

EINDHOVEN - Lang voor de 'partici-
patiemaatschappii' een speerpunt
van de reging werd, bouwden de
bewoners van de Eindhovense
wijk Prinsejagt 3 al aan het con-
cept van een Zorgzame Buurt. En
met succes. De wiik in Woen-
sel-Noord staat de komende rwee
jaar model voor rwaalf soortgelij-
ke proiecten, die verspreid door
Brabant worden opgezet. Het con-
cept werd bedacht door |osé Biel-
derman en Kitty Hesery beiden
inwoners van Prinse;'agt 3. Bielder-
man was op zoek naar manieren
waardoor ze -ook nu ze ouder
werd- zo lang mogelijk in haar
buurt zou kunnen blijven wonen.
Ze klopte aan bij Hesen, die'veel
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der van hen een week lang van 's
ochtends acht tot's avonds acht
bereikbaar voor hulpvragen. In ro-
taal bieden buurtbewoners sa-
men 65 diensten aan. Van compu-
terhulp tot boodschappen doen
en van op visite komèn tot mee-
helpen met het geven'van een
feest. De dagmakelaar noteert de
hulpvraag en belt vervolgens met
de buurtgenoten die zich voor de
gewenste dienst hebben opgege-
ven. Inmiddels loopt het hard
met de Hulptelefoon. ,,Mensen
moesten wel over hun vraagverle-
genheid komen. En nog bestaat er
schroom om te vragen. Veel er-
over praten helpt", aldus Hesen.
Vanuit KilimanjaroWonen onder-
steunt zij de komende jaren ande-
re buurten die Zor gzaam willen
worden. De Bloemenwijk in Veg-
hel en De Karpen en Prinsejagt z
in Eindhoven zijn al in een verge-
vorderd stadium, bijvoorbeeld. En
met Meerhoven zÍjn de eerste ge-
sprekken gevoerd. Onlangs is
door de provincie, RCOAK en
Fonds Sluyterman van Loo subsi-
die toegekend voor het opzetten
van meer' Zorgzame Buurten.

van verschillende woonvormen
weet vanwege haar werk bii Kili-
manjaroWonen. Het tweetal no-
digde alle zestigplussers uit de
buurt uit en inventariseerde de
behoeften. Zev entig procent daar-
van bleek'ontmbeten'te ziin. In-
middels is er anderhalfjaar ver-
streken en ziin alle 448 bewoners
betrokken geraakt bij de Zorgza-
me Buurt. Ook de jongere. Woon-
bedrijf heeft een woning ter be-
schikking gesteld, waar iedereen
dageliiks naar binnen kan lopen
voor koffie en thee. Maandelijks
worden er zz activiteiten voor en
door bewoners georganiseerd.
Van conversatie Frans tot wande-
len en een repareercaÍè, Daar-
naast zijn er tien bewoners,'dag-
makelaars', die samen de Hulptele-
foon beheren. Per toerbeurt is ie-


