
ONZE WIJKRAAD 
AAN HET WERK

31 januari vond er een openbare forme-
le vergadering plaats in het kleine The-
ater Le Sud aan de Ebenhaezerstraat. 
De wijkraadsleden zaten knus samen op 

het podium terwijl het zaaltje volstroom-
de met nieuwsgierige wijkbewoners.  Het 
eerste deel van de bijeenkomst werd er 
gesproken over NPRZ. Hiervoor was 
wethouder Tim Versnel (Wethouder Werk 
& Inkomen, Nationaal Programma Rot-
terdam Zuid en EU-arbeidsmigranten) 
aangeschoven op het kleine podium in 
de Ebenhaezerstraat. Helder zette hij uit-
een dat de schoolresultaten de laatste ja-
ren aanmerkelijk verbeterd waren en dat 
ook de bijstandsafhankelijkheid op Zuid 
behoorlijk afgenomen was. De wijkraad 
bracht het in onze wijk breed gedragen 
gevoel ter sprake, dat er over ons beslo-
ten wordt, zonder dat de bewoners hier-
in betrokken worden. De wethouder be-
loofde plechtig dat een verhaal zoals de 
uit het niets aangekondigde sloop van 
de Fazantstraat, nooit meer zal gebeu-
ren: “die les hebben we geleerd”. Aan 
de zichtbaarheid van NPRZ in Carnisse 
kon wel het een en ander verbeterd wor-
den. Ook de betrokkenheid van de jeugd 
in de ontwikkeling van onze wijk zou 
meer aandacht verdienen. Tegen de ach-
tergrond van veel armoede in de wijk is 
het onaanvaardbaar dat er lange wachtlijs-

ten zijn in de zorg. Het wijkteam doet z’n 
best maar stuit steeds op dit hardnekkig 
probleem. NPRZ streeft naar een zorg op 
maat zonder wachtlijsten. Dat zijn mooie 
beloftes die de kern van de problemen in 
onze wijk aan kunnen pakken. Laten we 
hopen dat deze toezegging snel voelbaar 
wordt in de wijk. In het tweede deel van 
de bijeenkomst werden de werkzaamhe-
den van de wijkraad besproken. Zo heeft 
onze wijkraad middels een ‘ongevraagd 
advies’ en inspraak van een wijkraadslid 
tijdens een commissievergadering van de 
gemeenteraad in het stadhuis, de door de 
gemeente afgekondigde huurverhoging 
van de volkstuinen van maar liefst 75% 
en betaald parkeren bovendien, weten af 
te wenden. Een geweldig resultaat waar-
bij blijkt dat lokale democratie wel de-
gelijk invloed heeft. Het heeft zin dat we 
ons laat horen. De bijeenkomst werd goed 
bezocht en het informele deel na de ver-
gadering in het nabijgelegen café Koffie 
& Ambacht was zonder meer gemoedelijk 
te noemen. De bijdrage van onze Bulgaar-
se buurman was verbroederend en paste 
in de dynamiek die lokale democratie zo 
boeiend maakt.
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Deze maand zorgden heftige regen-
buien voor wateroverlast in Rotter-
dam. Wat doet de gemeente eraan 
om in de toekomst wateroverlast 
zoveel mogelijk tegen te gaan? En 
hoe kunnen woningcorporaties en 
bewoners hierbij helpen?
‘We krijgen in Rotterdam water van 
vier kanten: van zee, met de rivieren, 
uit de grond en regenwater. Omdat de 
stad aan de Delta ligt, leidt een teveel 
al snel tot problemen. Zeker in laag 
liggende buurten, zoals Carnisse, die 
vooral uit stenen bestaan. Dat bleek 
deze maand weer toen het een paar da-
gen hard regende’, vertelt Kees Koud-
staal, adviseur afdeling Water van de 
gemeente Rotterdam.
MET ELKAAR OPLOSSEN
Het klimaat verandert. We hebben 
steeds vaker te maken met extreem 
weer. Heftigere buien en langdurige 
hitte wisselen elkaar af. Waterover-
last is hierdoor niet het enige pro-
bleem waar we in Rotterdam mee te 
maken hebben. Afgelopen jaar was 
het bijvoorbeeld zo warm dat er een 
watertekort was. De gemeente moest 
daarom in sommige plassen en sloten 
water toevoegen. Kees: ‘We zijn een 

aantal jaar geleden begonnen met ver-
schillende maatregelen te nemen om 
de stad klaar te maken voor extreem 
weer. Maar we kunnen dit niet alleen. 
We hebben daarbij de hulp van de 
Rotterdammers nodig. De gemeente 
bezit namelijk maar 60 procent van de 
grond in de stad. De overige 40 pro-
cent is eigendom van bedrijven, cor-
poraties en van mensen met een eigen 
woning. Met elkaar moeten we de pro-
blemen oplossen.’
WAT DOET DE GEMEENTE TEGEN WATEROVERLAST
De gemeente werkt al op verschillende 
manieren aan het tegengaan van wa-
teroverlast. Kees: ‘zo leggen we bij het 
Gooilandsingel- Annie M.G. Schmidt-
plein, bij winkelcentrum Zuidplein 
een waterplein en krattenstelsel aan. 
Regenwater wordt hierin opgevangen 
in plaats van dat het afgevoerd moet 
worden door het riool. Het opgevan-
gen water gebruiken we later weer. Zo 
wast Ahoy er straks hun ramen mee. 
Verder vervangen we volgend jaar in 
meerdere straten het riool. Er komt 
dan gelijk een aparte buis voor regen-
water. Dit relatief schone water hoeft 
niet naar een zuivering om te worden 
schoongemaakt, maar kan op de plek 

waar het valt afgevoerd worden naar 
het grondwater of het oppervlaktewa-
ter, zoals sloten. Ook bij nieuwbouw is 
het tegenwoordig verplicht om aparte 
systemen voor schoon en vuil water 
aan te leggen.’
PLASSEN OP VOETPADEN
Iedereen ziet dat na heftige regenbui-
en plassen op de voet- en fietspaden 
bij grotere grasvelden blijven staan. 
Kees: ‘Dit water is, net zoals in de 
plassen op straat, ongevaarlijk voor de 
gezondheid. Je moet er alleen niet uit 
drinken.’ Dat er water op de paden ligt, 
komt omdat ze altijd lager aangelegd 
zijn dan het grasveld ernaast. De ge-
meente onderzoekt of in de toekomst 
de paden niet hoger moeten liggen dan 
het gras. Het is minder erg als daar een 
plas ligt.
WAT KUNT U DOEN
Corporaties en bewoners kunnen een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan het 
oplossen van wateroverlast. Kees: 
‘Corporaties kunnen bijvoorbeeld 
platte daken groen maken. Niet alleen 
houden die water vast, het zorgt ook 
voor verkoeling bij warme dagen. Ver-
der kunnen ze ook groen aanleggen op 
de binnenplaatsen tussen gebouwen 

als deze voornamelijk uit stenen be-
staan. Bewoners in flatgebouwen kun-
nen een bijdrage leveren door een ge-
veltuin aan te leggen. Eén geveltuintje 
helpt weinig, maar als iedereen in de 
straat dit doet, dan draagt het wel bij 
aan het opvangen van grote regenbui-
en. Ook bewoners van een eigen huis, 
kunnen een geveltuin aanleggen. Ver-
der kunnen ze in hun tuin aan de voor- 
en achterkant van hun woning stenen 
vervangen door groen. En kunnen ze 
een regenton neerzetten en zo regen-
water opvangen. Dit kunnen ze daarna 
gebruiken om hun planten water te ge-
ven als het warm is. En misschien in 
de toekomst ook om hun toilet door te 
spoelen. Verschillende eigenaren van 
een Tiny House doen dat nu al. 
MEER INFORMATIE
Meer weten wat de gemeente doet 
of wat u zelf kunt doen tegen water-
overlast en hitte? Benieuwd naar de 
subsidieregelingen voor bewoners?
www.rotterdam.nl/waterloket, 
www.rotterdam.nl/geveltuinen
 of www.rotterdamsweerwoord.nl.

De wijkraad Carnisse, Zuiderpark, 
Zuidplein vergadert maandelijks open-
baar. 
Even terug naar het begin. Sinds maart 
2022 hebben we onze eigen wijkraad. De 
wijkraad wordt elke 4 jaar door de bewo-
ners gekozen. 
De wijkraad is het middelpunt in de sa-
menwerking tussen onze wijk en de ge-
meente. Via de wijkraad kunnen bewo-
ners, organisaties en ondernemers bij de 
gemeente aandacht vragen voor dingen 
die zij belangrijk vinden in de wijk. De 
wijkraad vraagt wijkbewoners om mee 
te denken en mee te doen. De wijkraad 
brengt verschillende groepen in de wijk 
samen en luistert wat mensen in de wijk 
belangrijk vinden. De wijkraad zorgt er 
ook voor dat iedereen in de wijk mee kan 
doen. 
De volgende openbare bijeenkomst 
Wijkraad Carnisse Zuiderpark Zuid-
plein is op dinsdag 21 februari 2023 
tussen 19:30 en 21:30 in het Huis van de 
Wijk aan de Texelsestraat 18. Als u wilt 
inspreken kunt u dit tot uiterlijk 21 fe-
bruari 2023 12.00 uur per mail doorge-
ven via gebiedcharlois@rotterdam.nl.

WATEROVERLAST IN DE WIJK 
                           HOE KUNNEN WE WATEROVERLAST IN DE TOEKOMST BEPERKEN



Oud en Nieuw 2022 in Carnisse!
Oud is een bewoner van Carnisse 
sinds jaar en dag en Nieuw is een 
aanstaande bewoner van Carnisse.
Oud vroeg aan Nieuw of hij zin had 
een galafeest. Nou zei Nieuw: dat 
is goed en pakte zijn nette pak en 
rode strik in en reed naar Charlois.
Oud en Nieuw gingen gezamenlijk 
op pad met wat meer Oude naar de 
Kunst en Vliegfabriek op 30 decem-
ber, een zeer gemêleerd gezelschap: 
Oude garde versus zeer jonge gar-
de. De voorpret was al heerlijk, want 
wat trek je aan naar een gala? Ge-
lukkig is één galajurk in de familie 

die met wat aanpassingen weer eens 
uit de kast gehaald kon worden. Oud 
word er niet jonger op, maar ook niet 
slanker. De familie juwelen van Oud 
werden opgepoetst, vlinderstrik van 
Nieuw gestreken, Oud stak haar haar 
op zolder en op naar wat later bleek, 
Oud en Nieuw hadden een nog leuke-
re avond dan verwacht met de buurt.
In de oude bioscoop Metro, nu de 
Subway-pool-Kunst-en-Vliegfa-
briek locatie Wolphearsbocht was 
een warm welkom met een cham-
pie, een heuse rode loper, prachtige 
en lekker hapjes en een VIP foto om 
Oud en Nieuw samen vast te leggen. 

Wat een vergane glorie deze locatie, 
daar moet toch iets moois van gemaakt 
kunnen worden, de originele rode 
velouren gordijnen hangen er gewoon 
nog, het originele stoffen behang ziet 
er nog goed uit, ruikt een beetje muf, 
maar dat deert niet. Hoe tof zou dat zijn 
om daar een heus podium van te maken 
om de talenten die deze avond muzi-
kaal hebben omlijst en nog groter podi-
um te kunnen geven! Ik zie een uitda-
ging-burgerinitiatief aankomen ……
Hoe Oud en Nieuw echt oud 
en nieuw hebben gevierd?
Nou, dat was niet zo spectaculair als 
bovenstaande hoor, gewoon saam-

pies op de bank met een plopje en 
een oliebol. Want al het kattenkwaad 
is de deur al uit. Alhoewel was het 
vuurwerk daar in-tegen wel specta-
culair, ondanks het vuurwerk verbod. 
Weinig grote knallen, maar groots 
sier vuurwerk de lucht in. Werd ook 
erg gewaardeerd door de vele vier-
voeters in Huize Oud en Nieuw.
Kortom: een mooi “dope” uitein-
de voor Oud en Nieuw van 2022.
Op naar een bijzonder 2023 voor Oud 
en Nieuw die hopelijk samen oud ho-
pen te worden in het mooie Carnisse!
 
Antonio en Alexandra

EEN GEMOEDELIJKE JAARWISSELING  IN CARNISSE
Oudjaarsavond in Carnisse: de Fa-
zantstraat. Een sfeerimpressie door 
een betrokken bewoonster.
Zoals elk jaar vieren wij oudjaars-
avond thuis met buren en vrienden.
Helaas vuurwerkverbod in de stad 
maar dat zal onze avond niet verpes-
ten.
22;00: Wij vinden het tijd om naar 
buiten te gaan. Het valt ons op dat het 
afgezien van wat knallen voorgaand 
aan deze dag het ook nu nog steeds 
rustiger is dan voorgaande jaren. Zo-
als elk jaar traditiegetrouw is er op het 
kruispunt fazantstraat/roodborststraat 

een vreugdevuur. Er verzamelen zich 
wat buren bij ons maar het is duidelij-
ker rustiger dan voorgaande jaren, de 
sfeer is rustig en gezellig.
Terwijl de avond vordert verschijnt de 
eerste brandweer wagen, na een goed 
gesprek en afspraken wordt besloten 
het vuur aan te houden. mits het be-
scheiden blijft.
Rond 23:00 verschijnen er wat meer 
mensen in de wijk, er hangt nog steeds 
een goede sfeer en alles verloopt rus-
tig. 
er komt stadswacht langs. Ook met hen 
gaan we netjes in gesprek en leggen 

uit wat er besproken is over het vreug-
devuur. Jammer dat dit voorgaande 
jaren niet echt mogelijk was. Meest-
al werd er gelijk actie ondernomen 
en werd het vuur geblust, vaak onder 
toeziend oog van de politie. Zelfs M.E 
stond hier soms al paraat. 
Zo zie je maar dat samen praten ieder-
een dichter bij elkaar brengt! Laten 
we dit vooral voortzetten... 
De avond verstrijkt en wij staan ervan 
versteld hoe rustig het is en hoe ge-
moedelijk de sfeer is deze avond!
00:00 Happy new year everyone!!!!  
Het grote vuurwerk is afgelast maar 

er valt ondanks het verbod genoeg te 
zien. In de Fazantstraat blijft het rus-
tig, wij met wat buren en de rest lijkt 
niet thuis te zijn. Na een uur wordt het 
rustig in de hele wijk waar het voor-
heen de hele nacht door ging. Half 2 
besluiten we naar binnen te gaan, De 
rust is terug in de wijk!
We hebben genoten van deze avond! 
Geen onenigheden in onze omgeving. 
Kan het elk jaar zo zijn? Maar dan 
zonder vuurwerk verbod?
Merel Hoes, 
woont in de Fazantstraat, werkt als 
vrijwilliger in De Moeite Waard.

EN EEN STEMMIGE JAARWISSELING  IN CARNISSE

Beste partners en bewoners 
van Carnisse, Mijn naam is 
Muzaffer Yuksekyildiz. Ik ben 
met ingang van 1 december 
2022 aangesteld als Stadsma-
rinier in Carnisse.  
Ik ben mijn loopbaan gestart bij 
de Politie Rotterdam-Rijnmond. 
In 2005 heb ik de overstap ge-
maakt naar de gemeente Rot-
terdam. De laatste jaren was ik 
werkzaam als senior Toezicht-
houder Wmo voor 15.NNaast 
mijn reguliere werkzaamheden 
ben ik ook maatschappelijk 
betrokken. Sinds 2021 ben ik 
commissielid bij Toezicht Arres-
tantenzorg van de Politie Rotter-
dam-Rijnmond. Daarvoor was 
ik werkzaam als bestuurder van 
vrijwilligersorganisatieDress 
For Succes in Rotterdam. In 
mijn vrije tijd vind ik voetballen 
en reizen leuk.
De afgelopen jaren is goed werk 
verzet in Carnisse. Er zijn mooie 
samenwerkingen opgezet en 
goede resultaten behaald. Ik wil 
het goede werk met partners en 
bewoners voortzetten.
 Daarnaast wil ik me nog meer 
focussen op de positieve ont-
wikkelingen in de wijk.  Die zijn 
er ook, maar krijgen niet altijd 
de meeste aandacht. Ik wil ook 
de mooie verhalen uit Carnisse 
delen en de contacten met be-
woners verstevigen.

CARNISSE HEEFT 
EEN NIEUWE 
STADSMARINIER

EN EEN NIEUWE CARNISSER KEUKEN IN DE OUDE RODE VLAG - GEOPEND DOOR ONZE BURGEMEESTER  



De Rode Vlag De Carnisser Keuken
Nieuw wijkrestaurant vraagt bewo-
ners om te komen koken en een ei-
gen pan mee te nemen
Nooit hadden ze de wens om een res-
taurant te beginnen, ook niet in Car-
nisse. Toch wonen Rob Dijkstra en 
Anuschka Coumou nu ruim een jaar 
in de wijk - met positieve verrassing 
tot gevolg - en zijn ze vol passie aan 
een horeca-avontuur begonnen. Op 
de plek waar tot voor kort Chinees af-
haalrestaurant De Rode Vlag zat, is De 
Carnisser Keuken verrezen. “We wil-
len echt een restaurant voor en door de 
wijk zijn.”
Rob, een geboren Rotterdammer, 
woonde voorheen in Schiedam, waar 
hij een uitgeverij bestiert, De Boek-
fabriek. “Ik moest mijn huis uit en 
droomde niet direct over Carnisse. 
Maar ik moet zeggen: ik ben positief 
verrast door de wijk. Dat meen ik.”
Als Rob ergens komt wonen, gaat hij 
de buurtcafés af. “Zo kwam ik in Kof-
fie en Ambacht terecht, bij Gilbert. Ik 
voelde meteen de kracht hier, van al 
die verschillende nationaliteiten, van 
wat Gilbert met Koffie & Ambacht 
hier doet.” En zo belandde de kers-
verse Carnissenaar vorig jaar op een 
vergadering van de wijkraad, waarin 
met zorgen werd gesproken over het 
Chinese afhaalrestaurant De Rode 
Vlag. “De eigenaar gaf aan te willen 
stoppen, na ruim dertig jaar. ‘Laten 

we in de Rode Vlag een wijkrestau-
rant beginnen’, opperde de uitbater 
van Koffie & Ambacht. Hij was bang 
dat er op die plek een niet wijkgerich-
te ondernemer terecht zou komen. Zo 
ontstond het idee om het te behouden 
als restaurant, voor de wijk.”
Rob durfde het avontuur wel aan te 
gaan, zeker toen ook zijn vriendin 
Anuschka, van origine dans- en wis-
kundedocent, wilde meedoen. En zo 
kregen de twee in november de sleutel 
van de Ebenhaëzerstraat 42 en gingen 
ze meteen schoonmaken en klussen. 
Op 20 januari werd wijkrestaurant De 
Carnisser Keuken officieel geopend 
door niemand minder dan burgemees-
ter Aboutaleb.
De rode karakteristieke letters zijn be-
houden. Ook het interieur roept herin-
neringen op aan de oude Chinees die 
hier decennialang gezorgd heeft voor 
prima vers bereidde maaltijden voor 
een vriendelijke prijs. De Rode Vlag 
was een betrouwbaar begrip in Car-
nisse. Hoe het nieuwe restaurant De 
Carnisser Keuken uiteindelijk gaat 
wortelen in de straat en buurt, is niet 
in beton gegoten. Wel zijn er zat idee-
en en is het enthousiasme groot. “Ie-
mand riep meteen al: mijn vrouw is 
Surinaams en maakt fantastische pin-
dasoep. Hoe leuk is het als mensen uit 
de wijk hier komen koken? We hebben 
nu al een enthousiast groepje uit de 
wijk dat mee wil doen. We gaan met 

elkaar proeven, echt leuk!”
“We koken eerlijke gerechten, vers 
en voedzaam. Vlees en vis, maar zeer 
zeker ook vega en vegan. We merken 
na twee weken al dat er een groeiende 
behoefte daaraan is. Verder vinden we 
het belangrijk dat we met schappelijke 
prijzen werken en dat er voor iedereen 
wat bij zit.” Van de vorige eigenaar 
krijgen ze in elk geval het recept van 
de Chinese tomatensoep, dus dat blijft 
voortbestaan. “De Rode Vlag was 
vooral een afhaalplek; wij hopen dat 
mensen komen aanschuiven bij ons, 
iets dat we overigens direct al merken. 
Jong, oud, geboren Rotterdammers 
en mensen met wortels vanuit de hele 
wereld.” Hoewel Rob en Anuschka 
hun wijkrestaurant vooral zien als ont-
moetingsplek, willen ze de afhaal ook 
een plaats geven. Anuschka: “We zien 
bij andere restaurants hoeveel plastic 
en andere materialen er doorheen gaat, 
dat willen we absoluut niet. Het liefst 
zien we dat mensen hun eigen panne-
tje meenemen en hun eigen tas. En we 
werken met statiegeldbakjes, dat loopt 
al goed.” En hoe mooi zou het zijn als 
er gekookt kan worden van ingredi-
enten die supermarkten bijvoorbeeld 
overhebben en toch weg moeten gooi-
en? “Daarover willen we ook graag in 
gesprek met ondernemers uit de wijk 
die levensmiddelen verkopen”, zegt 
Rob. De gemeente draagt De Carnis-
ser Keuken al een warm hart toe en 

draagt voorlopig voor een gedeelte 
bij aan de huur vanwege de sociale 
insteek. “Toch moeten we hiernaast 
nog blijven werken. En we willen niet 
alleen maar idealistisch zijn, want uit-
eindelijk moeten we ook geld verdie-
nen en de huur en allerlei andere vaste 
lasten betalen. Het is heel spannend. 
We hopen dat de wijk ons omarmt en 
andersom hopen we iets moois bij te 
dragen aan Carnisse.”

OPROEP
Een stoel, een tafel, kastje, plant of 
misschien wel een wc-lamp over? Het 
nieuwe wijkrestaurant De Carnisser 
Keuken kan heus nog wel wat meu-
bels en spullen gebruiken. Wijkbewo-
ners die nog iets over hebben of toch 
weg wilden doen en het leuk vinden 
als dit een plek krijgt in het restaurant, 
kunnen zich melden bij Rob en Anus-
chka, Ebenhaëzerstraat 42. 

Ideeën en hulp zijn ook zeer wel-
kom.
De Carnisser Keuken
Ebenhaëzerstraat 42
06-47605363
carnisserkeuken@gmail.com
Facebook en Instagram: 
De Carnisser Keuken
Donderdag t/m zondag geopend 
van 16.00-20.00 uur
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Wijkbewoners krijgen sinds een 
paar maanden elke donderdag naai-
lessen bij De Moeite Waard aan de 
Ebenhaëzerstraat 39. Jannie Spoor 
is een van de docenten. “Hergebruik 
vind ik heel belangrijk. Er is al zo’n 
hoop rotzooi in de wereld.”
Zelf wist ze als meisje niet beter of 
ze droeg zelfgemaakte kleding. “Mijn 
moeder naaide zich wezenloos”, ver-
telt Jannie. “Ik had bijvoorbeeld zo’n 
mooi jurkje in grijs, rood en geel met 
pofmouwtjes. En ze breide en haakte 
van alles. Poncho’s, die zijn nu weer 
in. Ik heb nog steeds twee naaimachi-
nes, een van mijn moeder en die van 
mijn schoonmoeder. Allebei zijn ze 
inmiddels overleden.”
Jannie werd op geboren en getogen 
op Heijplaat, waar haar vader bij de 
scheepswerf van de RDM werkte, de 
Rotterdamsche Droogdok Maatschap-
pij. Haar moeder was deels huisvrouw 
en maakte tot haar pensioen schoon 

bij de kantines van roeiersvereniging 
de Eendracht en ook bij de RDM. Ze 
ging jong uit huis – “ik was een beet-
je een probleemkind” – en woonde in 
de Afrikaanderwijk en in Delfshaven 
voordat ze 18 jaar geleden neerstreek 
in Carnisse, samen met man Rob. 
Waar zij het naaiambacht leerde van 
haar moeder, draagt Jannie sinds af-
gelopen lente zelf haar kennis over 
aan zo’n twaalf wijkbewoners. “Dat 
doe ik niet alleen hoor, mijn vriendin 
Adrie is het begonnen. Zij is school-
juffrouw geweest en ze komt nog op 
school en kent daardoor veel mensen 
in de wijk.”
Daarnaast is Sandra ook een grote 
hulp. Zij heeft alle spullen, stoffen en 
naaimachines geordend, ze helpt de 
deelnemers en ook degene die de naai-
machines repareert.
Van de bewoners die meedoen zijn de 
meeste vrouw en er zit ook een man 
bij. “We leren hen de beginselen van 

het naaien. Ze leren kleding repare-
ren, leuker maken. Van een overhemd 
maken ze bijvoorbeeld een schort. Je 
leert zoompjes naaien, de schaar ge-
bruiken, rechte lapjes knippen, rijgen, 
je vingers gebruiken en de naaimachi-
ne. Het spannen van garen is nog best 
ingewikkeld. En als er dan een schort 
is ontstaan, zijn ze hartstikke trots.”
Het idee om van oude spullen iets 
nieuws te maken, vindt Jannie niet al-
leen leuk, ook heel belangrijk. “Er is 
al zoveel kleding in de wereld. En je 
weet niet waar het vandaan komt. Het 
kost hoop een energie, ruimte, arbeid. 
Dan denk je: een katoenen shirt is 
goed, maar katoen groeit op hele vel-
den, daar is water voor nodig. En soms 
moeten kinderen eraan werken. Het 
hoopt zich alleen maar op, al die nieu-
we, goedkope kleren. Dus we moeten 
wel gaan hergebruiken.”
De naaimachines heeft Jannie ook ge-
red van de afvalcontainer. “Het Huis 

van de Wijk kreeg een nieuwe ploeg 
mensen en toen ontdekte ik dat ze die 
machines wilden weggooien. Hoe 
kom je daar nou bij? Gelukkig kunnen 
wij ze nu gebruiken.” De deelnemende 
wijkbewoners nemen zelf kleding mee 
om te repareren of om ‘op te fluffen’, 
zoals Jannie het versieren van een 
spijkerbroek bijvoorbeeld noemt. “Er 
zitten echt bewoners bij die hartstikke 
mooie dingen maken. Als we met z’n 
allen vijftien leuke tassen maken, kun-
nen we dat best gaan verkopen.”
De naailessen hebben ook vooral een 
sociaal doel. “Een vrouwtje, een Syri-
sche, zegt dat ze echt tot rust komt. Zij 
heeft vaak hoofdpijn. Haar ouders wo-
nen nog in Syrië, dus er zijn veel zor-
gen. Ook als ik voor mezelf spreek: ik 
vind het hartstikke gezellig en ik leer 
nieuwe mensen kennen. Heel leuk.” 

De Moeite Waard.
Ebenhaezerstraat 39b

NAAICURSUS IN DE MOEITE WAARD



Verhalenhuis Belvédère reisde eind 
november naar Carnisse en nodigde 
samen met Koffie & Ambacht bewo-
ners uit om te komen vertellen over 
hergebruik van kleding, koken met 
kliekjes, over het maken van nieuwe 
dingen uit afval, over het repareren 
en ruilen van spullen. Bezoekers 
werden verwarmd door muziek, po-
ezie en soep. Wijkbewoner Kristina 
schreef een verslag over deze mid-
dag en avond in zowel het Neder-
lands als het Russisch.

Recycling
Door Kristina Litvinenko

 In onze wijk met de Franse naam 
Charlois gebeurt er op het eerst ge-
zicht niets opmerkelijks. Iedereen is 
bezig met zijn eigen dingen en leeft 
zijn eigen leven. Vorige maand heb-
ben wij met inwoners van Carnisse, 
onderdeel van Charlois, gepraat over 
hoe ze oude spullen gebruiken en of 
ze die überhaupt blijven gebruiken. 
De meeste mensen gooien dingen die 
ze niet meer nodig hebben weg. Ge-
sprekken met de buren openden “een 
andere wereld”.
 Het bleek dat onze buurman Robert 
met krantenknipsels verbazingwek-
kende objecten maakt, die vertellen 
over de geschiedenis van zijn familie. 
Ze geven de gebeurtenissen weer die 
hij ooit heeft meegemaakt. En die een 
onuitwisbare indruk hebben achterge-
laten. Deze vorming van zijn persoon-
lijkheid is nu door hem uitgebeeld met 

behulp van lijm en papier. 
      Een ander voorbeeld is Jannie, zij 
geeft lessen over het opnieuw gebrui-
ken van oude kleren. Van al wat saai 
en versleten is, kan Jannie iets com-
pleet nieuws creëren met de toevoe-
ging van nieuwe kleuren en vormen. 
Het is opmerkelijk dat ze leerde om 
voor stof te zorgen door haar moeder 
en grootmoeder. Zij leefden in een an-
dere tijd, toen goederen en materialen 
schaars waren. En Jannie zelf is een 
interessant persoon met bijzondere 
lotgenoten.
  Robert en Jannie zijn slechts 
enkele voorbeelden, veel meer van 
onze buren helpen elkaar en denken 
aan het milieu. Zo hielden kinderen 
op de Elisabethschool een actie om 
gebruikt speelgoed in te zamelen en 
het opnieuw uit te delen. Het speeltje 
dat het ene kind niet meer leuk vindt, 
kan het andere kind een enorm ple-
zier doen. Zo is het ook met kleding. 
Je kunt het bijvoorbeeld naar het Oe-
kraïens Huis brengen (een plek waar 
vluchtelingen uit Oekraïne elkaar in 
huiselijke sfeer kunnen ontmoeten). 
Elke dag komen hier veel gezinnen 
met kinderen, ze zijn erg blij met de 
kleding.
 In de buurt van het Park Karel de 
Stouteplein is er ook een ruilplanten-
bieb - een plek waar je een bloem of 
stekjes kunt meenemen en in ruil daar-
voor moet je je eigen stekje achter la-
ten.
Recycling geeft eigenlijk nieuw leven 
aan oude dingen. In plaats van het ge-

woon weg te gooien kan het opnieuw 
gebruikt worden. Dit heeft een dubbel 
voordeel. Het is zinvol voor het milieu 
en het geeft mensen een goed gevoel.

Het verhaal van Jannie staat in deze 
editie van de Carnisse Courier. Het 
verhaal van Robert zal in het vol-
gende nummer verschijnen.

Рециклинг 
        На первый взгляд в нашем районе 
с французским наименованием 
Charlois ничего примечательного 
не происходит, каждый занят своим 
делом и живёт своей жизнью. 
В прошлом месяце нам удалось 
побеседовать с жителями Char-
lois, о том как они используют 
старые вещи, и используют ли 
вообще, так как большинство людей 
избавляются от ненужных вещей  
традиционным способом - в помойку. 
Общение с соседями приоткрыло 
,,другой мир,,. Оказалось, что наш 
сосед Robert, воссоздаёт из газетных 
вырезок удивительные объекты 
, повествующие о истории его 
семьи, о впечатлениях от событий 
пережитых им когда-то , оставивших 
неизгладимое впечатление на 
становление его личности и сейчас 
воссозданных им с помощью клея и 
бумаги. Ещё один пример -  Kasia, 
она проводит занятия по перепошиву 
старой одежды. Из того, что уже 
надоело и износилось , Kasia может 
создать что - то совершенно новое 
с добавлением новых цветов и 

формы. Примечательно, что навыки 
бережно относиться к ткани она 
усвоила от своей мамы и бабушки, 
жизнь которых пришлась на более 
сложное время, когда товары и 
материалы были в дефиците. Да 
и сама Kasia очень интересный 
человек с непростой судьбой. Ro-
bert и Kasia- лишь некоторые 
примеры , ещё много наших соседей 
помогают друг другу и  природе . 
Так, например, дети в школе Еlisa-
beth проводили акцию по сбору  
ненужных игрушек, чтобы раздать 
их повторно. Игрушка , которая 
надоела одному ребенку, может 
сильно порадовать другого. Таким 
же образом и с одеждой. Можно 
отдать её, например, в Украинский 
дом (место где беженцы из Украины 
могут пообщаться друг с другом в 
домашней обстановке), ежедневно 
сюда приходит много семей с детьми 
- они очень рады ,,новому,, для них 
платью или кофте.
       Около парка Karel de Stout-
plein также есть ruilplantenbieb - 
место, где можно взять цветок или 
росточек, а в обмен нужно принести 
свой.  
     Примечательно, что рециклинг 
на самом деле даёт новую жизнь 
старым вещам. То, что казалось 
бы, можно было бы просто 
выкинуть - возможно использовать 
с двойной пользой, это сохраняет 
окружающую среду и людей радует. 

VERHALENHUIS BELVÉDÈRE ZOEKT IN
CARNISSE NAAR VERHALEN 
OVER HERGEBRUIK VAN MATERIALENN


