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Mensenmet passie!
De agenda van Eigenwijks wordt grotendeels
bepaald door de wensen, behoeften en dromen
van bewoners. Zij zijn immers het recht en de
motivatie van ons bestaan.Om al die idealen te
realiserenhebben we continu contact. Niet alleen
met bewoners, maar ook met alle andere spelers
in het'Nieuw-\íest-veld'.
Bijvoorbeeld met woningcorporaties met wie we
samen werken aan het leefbaar houden en maken
van wiiken en met het stadsdeel.Samen met
ambtenaren en bestuurdersbedenken we continu
hoe we de juiste gereedschappen aan kunnen
bieden. Gereedschappendie bewoners versterken,
waarmee zij hun eigen kracht optimaal kunnen
benutten en die bijdragen aan echte participatie.
Daarnaast werken we graag samen met specialisten
op diverse gebieden, kenners van een bepaalde
doelgroep en andere bewonersorganisaties.
Eigenwijks is de afgelopen jaren gegroeid van
een organisatiedie zijn blik voornamelijk
richtte op Slotervaart, naar een partij die 52 jaar
aan opgedane kennis en ervaring inzet om op
meerdere locaties in Nieuw-\7est een fijn woonen leefldimaat te realiseren. \7e willen continu
ondersteuning kunnen bieden aan iedereendie
daar behoefte aan heeft.
De opbouwwerkers van Eigenwijks lopen vaak
'eigen'
door de
buurten' en weten wat er leeft. Ook
achter de schermen wordt een hoop gedaan om
ervoor te zorgen dat het dagelijks reilt en zeilt op
de werkvloer. Dat wordt gedaan door betrokken
medewerkers en door €xterne krachten met wie
wij graag een langdurige band opbouwen die
gebaseerdis op wederzijds vertrouwen.
In deze Eigenzinnig laten we een aantal van
onze externe contacten grààgaàn het woord.
Speciaalvoor deze Eigenzinnig vertellen zij wat
hen drijft, waaÍ ze trots op zijn en wat zij vanuit
hun expertiseof werkveld willen bereiken. Ook
vertellen ze \Maarom ze werken met Eigenwijks en
wat ze van ons vinden.
\íe zoeken altijd mensen met passieop. Die
mensen die de wil hebben om echt wat te
veranderen en verbeteren. Dat levert namelijk
mooie resultaten en verhalen ool

Lieke Mensink Voorzitter
Dick Glastra van Loon Directeur

'Eenptekwaariedereenztchtthuisvoelt'
Ooit was Alain Klein de meest onredelijke scheidsrechter die een voetballer zich kan wensen. Hierdoor waren de spelende teams
- bestaande uit Politiesurveillanten
scheidsrechtet

in opleiding

en Marokkaanse jongeren - eensgezind in hun woede: die richtte zich op de

Dat die twee groepen niet tegenover maar naast elkaar stonden was in 1998 op het Mercatorplein

De legendarischevoetbalwedstrijd inspireerde Klein tot
het oprichten van GroenGras. Het bedrijf organiseert
buurtevenemencenin opdracht van woningcorporaties,
bewonersorganisatiesen stadsdelen.Voor de organisatiehuurt
Klein jongeren uit de buurt in. "Ik breng verschillende sooÍren
jongeren samen. De één komt'net uit de Bijlmerbajes en de
ander studeert al rrveejaar rechten. In eersteinstantie praren ze
over voetbal en muziek, gaandewegkrijgen die gesprekkenmeer
diepgang. Jongeren die het wat minder goed doen, trekken zich
aan succesvolleleeftijdsgenotenop."

Welzijnswerk is harder
nodig dan ooit
Het principe dat Kein hanteert is simpel maar geniaal. Bij
buurtevenementen komen jongeren vaak rotzooi schoppen. Dat
doen die jongeren niet als ze een keurig salariskrijgen om de
boel te regelen. "Her werkt fantastisch.Ik krijg nieuwe jongens
via mond- op mondreclame. In sommige wijken werken alle
jongeren uit een gezin een keertje bij me."
Samen met Eigenwijks organiseertKlein onder meer
'Overtoomse
Veld in Actie'. Een jaarlijks terugkerende dag vol
activiteiten waarop mensen ontdekken dat Overtoomse Veld
een heerlijke buurt is om in te wonen. "Het is fijn om met

uniek!

Eigenwijks samen te werken. Ik voelde me binnen het team al
snel thuis. Als ik langskom rond lunchtijd eet ik mee en ruim ik
daarna rustiq de afivasmachinein."

Ik breng verschillende

jongeren samen
\Telzijnswerk is voigens l(ein harder nodig dan ooir revoren.
"Veel instanties hebben mooie theorieën, die in de praktijk een
wassenneus blijken. Grwijl burgers steedsmeer vervreemden
van elkaar en van de staat. De plannen die er nu zijn voor
huizen van de wijk, dat is Eigenwijks eigenlijk al: een plek waar
iedeleen zich thuis voelt."
"De stadsdelenzijn groter waardoor zij trager anticiperen
op kleine problemen. Zoals een losliggendestoeptegel,waar
mensen met een rollatof veel last van hebben. Zulke mensen
kunnen ook bij Eigenwijks terecht, die dan alles doet om dat
probleem op te lossen.Het team is gewoon heel erg bevlogen
en dan heb ik het niet alleen over Ahmed, John, Dick en Lieke.
Zelfs de stagiaireszijn vol passie!"

Atain Ktein

