
























Investeer in je 
wijk; daar wordt 
die beter van! 
Als iedereen elkaar een beetje helpt, 

wordt de buurt daar beter van. Dus 

hup, aan de slag. Oat vindt in ieder ge

val Ayfer Artuc. Ze woont al heel wat 

jaren in de Klaproosstraat. Ondanks 

haar drukke gezin, zet ze zich regel

matig in voor haar wijk en zelfs daar

buiten. Gaandeweg leert ze steeds 

meer mensen kennen en ontstaan er 

vanzelf mooie initiatieven. Maak ken

nis met deze actieve Turkse dame. 

Terwijl ze zwierig thee in een kopje 
schenkt, vertelt Ayfer. "Het begon 
toen ik op het schoolplein stond om 
mijn zoon op te halen, een aantal 
jaar geleden. lk was samen met mijn 
buurvrouw, Jowahra. Er kwam een 
mevrouw voorbij, buiten het hek, die 
in het Arabisch wat zei. lk verstond 
het niet, maar Jowahra spreekt de 
taal wel. Wat bleek? Deze mevrouw 
was een vluchtelinge en had een baby 
van veertig dagen oud. Ze had bijna 
niks voor dat kindje. lk vond dat heel 
raar, dus ik beloofde dat ik die middag 
zou komen kijken bij haar. De situatie 
van die vrouw vonden Jowahra en 
ik zo schrijnend dat we zeiden: 'Hier 
moeten we iets mee 1 ' we zijn spul-
len gaan inzamelen, ook speelgoed 
bijvoorbeeld, voor de andere kindjes in 
dat gezin. Oat inzamelen is sindsdien 
niet meer gestopt." 

De bel gaat en daar staat Jowahra in 
de kamer. Een vrolijke jonge vrouw uit 
Somalie. "lk zeg altijd: we zijn buren, 
maar we zijn ook zusjes", lacht Ayfer. 
"Jowahra heeft een auto en helpt 
altijd om de spullen naar 'ons' 
inzamelpunt te brengen aan de 
Groningensingel 1225. 
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Van daaruit wordt het verdeeld naar 
mensen die het echt heel goed kun
nen gebruiken." Jowahra kijkt de tuin 
van Ayfer in en ziet een tiental vuil
niszakken vol met speelgoed staan. 
"Moet dat allemaal mee?" lacht ze. 
"Dan moeten we twee keer rijden. 
Maar dat geeft niks!" Jowahra vertelt 
dat ze naast de dingen die ze voor de 
buurt doet, een stichting heeft opge
zet om Somalische vrouwen en kinde
ren te helpen. (Daarover vertellen we 
in een volgende wijkkrant meer). 

lntussen belt ook nog Jacqueline. 
Zij werkt aan de Groningensingel bij 
het inzamelpunt en legt - via de spea
kerfunctie van de telefoon - uit dat er 
nu vijf jaar een 'winkeltje' is van waar
uit ze ingezamelde kleding, school
spulletjes en speelgoed verspreidt 
onder mensen die dat nodig hebben. 
Knuffels bijvoorbeeld, gaan vaak naar 
kinderen die net in Nederland zijn en 
(bijna) niks hebben. Gisteren was hier 
een meisje dat de volgende dag jarig 
zou zijn. Als ik dan toevallig wat pas
sends binnen heb, geef ik wat extra. 
Een vrolijk kussentje bijvoorbeeld. 
Er is op dit moment vooral behoefte 
aan mannenkleding, winterkleding en 
kleding in grote maten. 

"Mannen dragen hun kleding vaak ver
der at dan vrouwen", legt Jacqueline 
uit. "Dus hun spullen zijn vaak te ver 
versleten om weer aan iemand anders 
mee te geven. Het gaat niet om luxe, 
maar we willen wel graag spullen uit
delen die heel zijn. Als je dan toch je 
kleding wilt wegdoen, doe er dan iets 
goeds mee." 
Ayfer zamelt niet alleen spullen in. Ze 
heeft bijvoorbeeld ook een dag ge
kookt op het Ruimtekoers Festival in 
de wijk. "lk vind dat je - ieder op zijn 
of haar manier - moet investeren in je 
eigen buurt of wijk. Daar wordt de wijk 
beter van. ledereen kan wel iets doen. 
Ook al heb je zelf niet veel, er zijn 
altijd mensen die het minder hebben. 
'Geen tijd' vind ik ook zo'n onzin: ieder
een is druk. Wat kost het nou om een 
keertje op en neer te rijden met wat 
spullen? Of om even wat soep naar 
je buren te brengen? In de tijd die je 
verspilt met smoezen verzinnen, kun 
je ook iets doen voor een ander:· 

Heb je ook goede spullen over die je wit 
weggeven? Je kunt ze inleveren bij Ayfer 
aan de Klaproosstraat 24 of rechtsreeks 
brengen naar de Groningensingel 1225. 
















