NIEUWEGEIN – De kramen zijn uitgeklapt, de flyers liggen gereed en alle initiatiefnemers
van de (vrijwilligers)organisaties staan klaar om kennis te maken met de buurtbewoners. Als
de eerste bewoners eenmaal arriveren worden zij amicaal ontvangen door de organisatoren en
initiatiefnemers.
Wijknetwerk Fokkesteeg en Balans Nieuwegein nodigen de buurtbewoners uit om vandaag,
tijdens ‘Fokkesteeg Bruist’, kennis te maken met de (vrijwilligers)organisaties die actief zijn
in de bruisende wijk. De meeste buurtbewoners kuieren langs de kraampjes op het plein, dat
zich voor het buurtcafé ‘La Caza’ bevindt. De kraampjes van de organisaties staan in een uvorm met hun achterkant tegen het buurtcafé aan. Op iedere tafel is weer wat anders te zien.
Zo zijn er plantjes, naaimachines en breinaalden uitgestald. In het midden van het plein zijn
tafels en stoelen te vinden waaraan de bezoekers kunnen plaatsnemen. Achter elke kraam
hangen één of meerdere posters met informatie over de desbetreffende organisatie.
Hanny Plomp, medeorganisator van het evenement en secretaris van ‘Stichting Wijknetwerk
Fokkesteeg’, is ontzettend enthousiast. Bij haar stichting zijn alleen maar vrijwilligers actief.
“Ik vind vrijwilligerswerk heel belangrijk, omdat de buurtbewoners dan iets kunnen doen
voor de medemens.” Met dit evenement hoopt Hanny onder andere meer bekendheid te geven
aan de vrijwilligersorganisaties. Ondertussen kunnen de bezoekers binnen in het buurtcafé
voor een kopje koffie of thee en een plak cake terecht. Als medeorganisator begroet Hanny
iedereen die langskomt en maakt ze een praatje met veel bekenden. In de kraam van
‘Wijknetwerk Fokkesteeg’ liggen veel flyers. “We willen de buurtbewoners laten zien wie we
zijn, wat we doen en dat we dat met elkaar doen”, aldus Hanny.

Vrijwilliger Frans van Erven achter de kraam van ‘Buurttuin Cirkeltje Rond’
Bron: Karlijn Koopmans
Veel bewoners lopen bewonderd langs alle kraampjes van de (vrijwilligers)organisaties. Naast
het kennis maken met de organisaties die actief zijn in Fokkesteeg, zijn er ook een aantal
activiteiten georganiseerd. Veel kinderen hebben al een plaktatoeage op hun arm of hebben
hun haren laten invlechten. Terwijl de kleintjes zich uitleven bij de activiteiten, hebben de
meeste ouders tijd om in gesprek te gaan met één van de vrijwilligers. Frans van Erven is een
voorbeeld van zo’n vrijwilliger en hij is actief als coördinator van ‘Buurttuin Cirkeltje Rond’.
Deze buurttuin is een burgerinitiatief van buurtbewoners en is bedoeld als een
ontmoetingsplaats voor wijkbewoners om te vertoeven, beleven of te tuinieren. “Ik vind het
belangrijk om te laten zien dat je als vrijwilliger allemaal verschillende dingen kan doen en

dat je hier ook hele leuke dingen uit kunt halen.” Cirkeltje Rond is een eetbare tuin en de
vrijwilligers proberen de planten zoveel mogelijk met elkaar in evenwicht te houden. Frans
laat met trots een aantal plantjes uit de buurttuin zien, die in zijn kraam staan uitgestald. “Ik
vind het belangrijk dat dit soort initiatieven kunnen blijven en daarom ben ik minimaal twee
volle dagen in de buurttuin te vinden.” Er staan een aantal plantjes verborgen achter de kraam
van Hans, omdat deze zijn veilig gesteld door een andere buurtbewoner. Zij wilde deze
plantjes graag hebben en komt ze later weer ophalen.
Hanan Amnouh is organisator van het evenement en directeur van Stichting Balans
Nieuwegein. Ze vertelt dat ze blij is met de inzet van alle vrijwilligers in de wijk. “Zonder hen
zouden een heleboel leuke activiteiten niet mogelijk zijn en daarom vind ik het belangrijk om
de buurtbewoners vandaag kennis te laten maken met de vrijwilligersorganisaties.” Het doel is
echt het verbinden van de buurtbewoners met de organisaties en Hanan hoopt dat dat met
behulp van deze middag is gelukt. “Ons motto is: ‘Samen voor een betrokken wijk’.”
Het is tegen vijf uur en de middag loopt bijna op zijn einde. De laatste vrijwilligers lopen rond
met hapjes en iedereen praat nog na over de verschillende (vrijwilligers)organisaties. Als
afsluiter delen Hanny en Hanan onder het mom van: ‘Fokkesteeg Bruist’, flesjes met bruisend
water uit aan alle aanwezige buurtbewoners.
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