Humanitas met grote plannen aan de slag voor welzijnswerk in Feijenoord

Gratis sporten als ouders een 'tegenprestatie' leveren
speciale app de eerste weken
alleen in het eigen gebied
Feijenoord worden uitgegeven.
Daarna worden het 'gewone'
euro's. Humanitas wil zo 2 miljoen
euro in de wijkeconomie pompen.
Contract
Anton van de Beukel en Penny
Nugteren hebben voor Humanitas grote
plannen in Feijenoord.
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Kinderen in Rotterdam-Feijenoord
kunnen binnenkort gratis sporten.
Hun ouders moeten dan wel iets
terugdoen voor de sportclub of hun
buurt. Dit is een van de grote
plannen van Humanitas, die net als
welzijnsorganisatie aan de slag is
in dit deel van de stad.

De gemeente Rotterdam heeft per
1 januari per gebied een nieuw
contract afgesloten voor het
welzijnswerk. Hieronder vallen
bijvoorbeeld de Huizen van de
Wijk, de Rotterdamse buurthuizen,
de schuldhulpverlening, het
jongerenwerk en bijvoorbeeld het
bestrijden van eenzaamheid onder
ouderen. Voor Feijenoord betekent
dit de grootste verandering. Hier is
Humanitas - vooral bekend van de
ouderenzorg in Rotterdam - de
nieuwe instelling. Dit gaat niet
zonder problemen.

De hoop is met het gratis sporten
voor een tegenprestatie twee
doelen in één keer te bereiken. Aan
de ene kant dat meer kinderen en
jongeren sporten, aan de andere
kant dat ouders actief zijn voor hun
buurt.

Het Huis van de Wijk De Brink in de
Rotterdamse Vreewijk is wekenlang
dicht. Humanitas moest een nieuw
huurcontract afsluiten, waarbij de
gebouweigenaar de huur vele
duizenden euro's verhoogde. Pas
gisteren was dit probleem opgelost
en openden de deuren weer.
Waarbij de huurprijs gelijk is
gebleven.

,,Stel dat er duizend ouders zijn,
die allemaal elke maand vijf uur iets
doen. Of dit nu bij de sportclub is,
of iets in de wijk. Dat is al een
enorme hoeveelheid uren'', zegt
Anton van den Beukel van
Humanitas. Nu kunnen veel ouders
het lid worden van een sportclub
niet betalen. ,,In sommige wijken is
de werkloosheid 70 procent.''

De welzijnsorganisatie kijkt nu wat
zij verder zal doen in Feijenoord.
,,Ja, we hebben grootse plannen'',
zegt Penny Nugteren van
Humanitas. ,,Maar we zijn ook aan
het luisteren en inventariseren. We
zijn in dienst van de wijk.''

Enkele jaren geleden stopte
Overschie met een project voor
gratis sporten. ,,We kijken ook wat
daar goed liep en wat niet.''
Behalve het gratis sporten is het
invoeren van lokale euro's een van
de andere baanbrekende plannen
van de nieuwe welzijnsorganisatie.
Deze lokale euro's kunnen met een
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Humanitas heeft tientallen mensen
minder in dienst dan haar
voorganger. Anton van den Beukel:
,,We hebben een kern van dertig
medewerkers. Verder zijn er
wijkbudgetten. Daar willen we
bewoners zelf verantwoordelijk
voor maken. Dat dwingt ons om
contact te leggen. We richten
Wijkbedrijven op om die budgetten
uit te geven. Wie in de eigen wijk
werkt, wordt vanuit dat wijkbedrijf
beloond. Op termijn moeten die
bedrijven ook zelf geld verdienen,
zodat ze minder afhankelijk zijn van
subsidie.''

Leuke plek
De welzijnsorganisatie vraagt zich
af of Feijenoord naast de Huizen
van de Wijk niet kleinere
ontmoetingsplekken moet krijgen.
,,Zo'n Huis van de Wijk bedient
maar een paar groepen. Je kunt
het ook niet voor iedereen maken.
Daarom willen we bewoners helpen
om van hun plek een leuke plek te
maken.''
zaterdag 10 februari 2018

Pagina 4 (1)

