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Open Up Je Straatje

Cormac Russell en het kloppend hart 
Tweede Generatie Opzoomeraars
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Over Rotterdammers en hun straat



Nieuw Opzoomerlied
Open Up Je Straatje is het spiksplinternieuw 
Opzoomerlied, geschreven door 
Keimpe de Jong en Arie van der 
Krogt. Komt dat even mooi uit... 
want overal in Rotterdam staan 
bewoners te trappelen om 
de komende tijd de buren 
te ontmoeten tijdens een 
gezellige straatactiviteit. 
Bijvoorbeeld tijdens 
Sinterklaas, Kerst of Oud 
& Nieuw! Zing mee! 
opzoomermee.nl/lied

Allemaal ijs & het Zomermenu
Muzikaal Rotterdam was een aanbod uit het zomermenu 
voor Lief & Leedstraten waar veel ouderen wonen. Naast 
gratis ijs konden straten kiezen uit zeven activiteiten 
aangeboden door SKVR, Gilde Rotterdam, Mens 
Centraal en Bibliotheek 
Rotterdam. 43 Lief & 
Leedstraten maakten 
gebruik van het aanbod.

    32

Al bekend met de ABCD-methode? Dat 
is een wereldwijd bekende aanpak om 
buurten, wijken, dorpen en steden sterker 
en veerkrachtiger te maken. De bewoners 
in het gebied vervullen een sleutelrol. De 
problemen die zij ervaren en hun wensen en 
ideeën zijn altijd leidend. En als de mouwen 
dan worden opgestroopt, wordt uitgegaan van 
het talent en de kwaliteiten van bewoners zelf. 
Instellingen, diensten en professionals in de 
buurt dragen natuurlijk ook hun steentje bij. 
Daar moeten bewoners op kunnen bouwen. 
Maar zij houden zelf altijd de regie en krijgen 
de ruimte en steun om zich te ontwikkelen.

Wereld leert van Rotterdam
De Ier Cormac Russell is internationaal een 
autoriteit op het gebied van ABCD. Afgelopen 
zomer sprak hij met drie Rotterdamse 
gangmakers uit Opzoomerstraten: Jaap van 
Duyn van het Goudseplein, Corrie de Groot 
uit de Tidemanbuurt en Aïcha Raqibi van de 
Schiedamseweg Beneden. Wat kan de rest 
van de wereld leren van het Rotterdamse 
Opzoomeren? En welke lessen trekt Cormac 
Russell zelf uit alle ervaringen en verhalen die 
hij optekende uit hun mond? Zijn conclusie is 
in ieder geval duidelijk: Opzoomeraars zijn het 
kloppend hart van Rotterdam.

Swingen
Dit magazine staat ook boordevol voorbeelden 
van hoe Rotterdammers met hun eigen 
kwaliteiten en talenten veel moois voor 
elkaar krijgen in hun straatje. Zoals Sandra 
de Goeij, die tot ’s avonds laat zelfgemaakte 
speelkaarten print voor een onvergetelijke 
straatspeeldag in de Schipholstraat, de 
gangmakers van de Blijvenburgstraat die op 
ontroerende wijze alle buren betrekken bij alles 
wat er in de straat gebeurt, Erna Rappange die 
in samenwerking met de SKVR de ouderen in 
haar straat laat swingen tijdens een muzikaal 
middagje…

En ondertussen loopt een nieuwe generatie 
gangmakers zich al warm om als het moet het 
stokje over te nemen. Het kloppend hart van 
Rotterdam, niets is sterker!

'Opzoomer', het magazine dat meer 
vertelt over het Opzoomeren.

s er hier iemand in 1920 geboren?’ 
knipoogt accordeonist Ilse Roskam 
terwijl ze langzaam Dat kan alleen in 

Rotterdam inzet. ‘Dit lied is toen geschreven 
maar nog altijd actueel. En het is ook een echt 
Opzoomerlied heb ik mij laten vertellen. Dus 
een, twee, drie… daar gaat ie!’ Dertig paar 
handen gaan de lucht in en 
wuiven mee op de melodie.  

'I

Muzikaal Rotterdam
Want wat hebben de bewoners van 
de Othelloweg in Hoogvliet dat het 
afgelopen anderhalf jaar gemist: 
elkaar als buren ontmoeten, 
bijpraten, samen plezier 
maken. Voor het eerst in ruim 
anderhalf jaar kan er weer 
een straatactiviteit worden 
georganiseerd voor de bewoners 
van de flat. Niet zo gek dus dat het 
spreekwoordelijke dak eraf gaat 
tijdens deze editie van Muzikaal 
Rotterdam: een muzikale reis door 
de Rotterdamse muziekgeschiedenis. 

In de wachtstand
Gangmaker Erna Rappange geniet van oor tot oor terwijl ze 
samen met haar buren hapjes en drankjes serveert. ‘Er wonen 
hier veel 80 en 90-jarigen. Zij leefden de afgelopen tijd echt 
in de wachtstand. In hun kamertjes met nauwelijks contact. 
Ik heb zó vaak de vraag gekregen wanneer er weer iets kon 
worden georganiseerd om elkaar te zien.’ Ze wijst naar een 
groot prikbord dat vol hangt met foto’s en krantenknipsels van 
eerdere straatactiviteiten. ‘Daar kan gelukkig na vandaag weer 
een nieuwe foto aan worden toegevoegd.’

Maar de bewoners hebben 
tijdens de lockdown natuurlijk 

niet helemaal stilgezeten. ‘We zijn 
een sociale flat en juist in deze tijd 

hebben we daar de vruchten van 
geplukt. Gelukkig heeft niemand 

corona gekregen. Maar als er iemand 
voor de zekerheid in isolatie moest, hebben we daar 

goed voor gezorgd en een 
oogje in het zeil gehouden.’

Het draait om plezier
Ketelbinkie, En Altijd Varen 

Er Schepen, Ja Zuster Nee 
Zuster… de ene na de andere 
Rotterdamse klassiekert 

wordt uitgeserveerd. Als tot 
besluit een uitstapje wordt gemaakt 
naar de Braziliaanse Lambada staat 
bewoonster Hermien Goedegebuure (70) helemaal te swingen 
naast haar stoel. Zo opgelucht is ze dat er eindelijk weer een 
feestje te vieren is in haar straat. ‘Plezier maken met elkaar, daar 
draait het toch om in het leven!,’ glundert ze. 

Ten geleide

Kloppend hartDat kan alleen
aan de Othelloweg

Muzikaal Opzoomeren

(refrein 2x) 
Open Up je straatje, Open Up je club
Open Up je straatje, Open Up je club
Wij gaan weer Opzoomeren! We Summeren alles up!
Open Up je straatje, Open Up je club, Open Up je club 
 
Open Up je straatje, Kom op! Kom op!

couplet 1
Verandering van het klimaat, we moeten wat gaan doen
Dus dit seizoen: just keep it cool, en maak het droog en groen
Maak van je eigen straat de mooiste plek van Nederland
En haal wat tegels uit de stoep, eronder groeit een plant
 
(refrein)

couplet 2
We zoomeren de stad al jarenlang per straatje op
De buurman pakt een bezem en de buurvrouw pakt een schop 
Want als het zomer wordt dan komt de zon weer in je bloed
Dan gaan we samen zoeken naar de eerste zomersproet
 
couplet 3
De pandemie die is voorbij, we gaan weer aan de slag
We prikken weer een datumpie, voor een Opzoomerdag
Dan maken we een straatontbijt, dan wordt het echt weer feest
Opzoomeren, Opzoomeren, het is nooit weggeweest!!
 
(refrein)

Rap
Een check-up en een follow-up, een make-up en een seven-up,
Een hands-up en een huppelepup, We Summeren alles Up!
We Summeren alles Up! We Summeren alles Up!

Open Up je straatje, Kom op! Kom op!
 
Een pick-up en een runner-up, een set-up en een making-up
een close-up en een warming-up;  We Summeren alles Up!
We Summeren alles Up!  We Summeren alles Up!

(refrein 2x)

Open Up Je Straatje

componist en tekstschrijver Keimpe de Jong 
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ven hing een zorgeloze zomer in 
de lucht. Maar helaas bleven de 

coronamaatregelen langer van kracht. 
Toch slaagden veel straten er afgelopen 
zomer in om op veilige wijze en sinds 
lange tijd weer straatactiviteiten te 
organiseren. Zoals in Overschie. ‘Wat 
ben ik blij iedereen weer te zien.’

‘Een nachtje kamperen voor de kinderen op het grasveld, is 
dat geen leuke manier om elkaar weer eens te ontmoeten? 
Dan bak ik pannenkoeken.’ Marina Mast moet weer lachen 
als ze terugdenkt aan het berichtje dat haar buurvrouw 
Fatma plaatste in de straat-app van de Lodewijk Rogierhof. 
‘De app ontplofte zowat. Eindelijk! Het kan weer! Topidee! 
was samengevat de reactie. Maar even later appte Fatma 
verontschuldigend: oh, ik heb helemaal geen tent. En een 
paar minuten later: en ook nul slaapzakken.’

Fluwelen Weide
Gelukkig waren er buren met een reservetentje. En na een 
ritje naar de stad waren de slaapzakken ook geregeld. En dus 
bakt Fatma vandaag met buurvrouw Marion erop los op de 
eendaagse camping ‘De Fluwelen Weide’. Het kampeerterrein, 
het gezamenlijke grasveld in de straat, is groot genoeg om 
als volwassenen de anderhalve meter afstand te bewaren. 
Terwijl de mannen onder de dreigende wolken nog een 
extra partytent opzetten, kijkt Marina tevreden rond over het 
feestelijke grasveld met lachende en joelende kinderen.

‘Deze coronaperiode is voor niemand leuk,' vertelt ze. ‘Maar 
het heeft onze straat wel hechter gemaakt. De combinatie 
van thuiswerken en de kinderen thuis konden we onderling 
opvangen door met elkaar als buren af te stemmen: als jij 

nu even een beetje toezicht houdt, doe ik dat straks. En op 
een dag zoals vandaag zie je maar weer dat je als buren ook 
hartstikke leuke dingen kunt doen, gewoon in je eigen straat 
zonder dat je de rest van de wereld nodig hebt.’

Door naar de Blijvenburgstraat. Daar heeft een veertigtal 
bewoners een plekje gevonden aan een van de terrastafels in 
de groene binnentuin van 
de Blijvenburgstraat. Lome 
jazz klinkt uit de speakers. 
Parasols wapperen vrolijk 
in de wind. Het is de eerste 
activiteit in de straat sinds 
ruim anderhalf jaar. ‘Maar 
het voelt eigenlijk gelijk 
weer als vanouds,’ klinkt 
het. 
Vooraf is een groepje 
gangmakers overal langs de deuren geweest om iedereen 
uit te nodigen en uit te leggen hoe de activiteit in deze tijd 
veilig plaats kan vinden. Ria Eijer: ‘Het is in de buitenlucht, er is 
voldoende ruimte en we serveren alleen voorverpakt eten en 
drinken.’ 

Driftig getik
Jong tot oud is op het feestje afgekomen. Kinderen vermaken 
zich met stoepkrijt en kegelen met een bal flessen met water 
omver. De 96-jarige mevrouw Van Es neemt met een stralend 
lach plaats voor een hapje en een praatje. ‘Wat ben ik blij 

iedereen weer te zien.’ 
Jasper van Dis geniet ook en drinkt een 
blikje bier uit een rietje. Als student 
industrieel ontwerpen aan de TU in 
Delft werd hij op z’n 21ste getroffen 
door een hersenbloeding. 
‘Daardoor kan ik niet praten en 
zit ik in een rolstoel,’ vertelt hij 
via zijn lightwriter, een soort 
typemachine waarbij de tekst 
op een beeldschermpje 
verschijnt. Hij woont 
nu tien jaar zelfstandig 
in de straat, en geniet 
van de activiteiten 

die er georganiseerd 
worden. ‘Alle buren zijn 
hier hartstikke aardig. Ze 
behandelen mij tenminste 
als een normaal persoon. 
De gezelligheid met elkaar 
heb ik de afgelopen tijd 
gemist.’ 

Zingende buurmannen
En zo staat niemand in de 

Blijvenburgstraat er alleen voor. Aan elke tafel hoor je wel een 
ander mooi voorbeeld. Een speciaal 06-nummer voor de straat 
dat je aan het begin van de pandemie kon bellen voor hulp, 
een boodschap of gewoon een praatje tegen de eenzaamheid. 
Twee zingende buurmannen die bij alle deuren heerlijke 
erwtensoep uitdeelden. ‘Voor elke bewoner zongen we dan 
een passend liedje.’ Of de jongere bewoners die aanboden om 
de ouderen te helpen met allerhande klusjes.

Laatste halte: de Schipholstraat. Daar hadden de gangmakers 
de bewoners van het stukje nieuwbouw begin dit jaar al 
verwelkomd. ‘Met welkomstkaartjes en zakjes bloemenzaad 
zijn we toen langs de deuren geweest. Maar van samen 
plezier maken, was het natuurlijk nog niet gekomen,’ vertelt 
bewoonster Sandra de Goeij. Tot deze mooie zomerse dag 
in juli. Met een drukbezochte spelletjesdag wordt de 

Open Up Je Straatje
E

verloren tijd en het gemiste contact ingehaald.
De printer van Sandra heeft overuren gedraaid om 

voldoende speelkaarten uit te printen voor de 
deelnemende kinderen. ‘En gelukkig heb ik er 

nog een paar reserve gemaakt want vandaag 
zijn er nog meer komen opdagen. Ruim 50 

kinderen doen mee. Zijn er spelregels? 
wordt door een ouder gevraagd. 

‘Dat ze plezier hebben. Dat is het 
allerbelangrijkste,’ antwoordt 

Sandra. Even later vertelt 
ze: ‘Veel kinderen uit deze 

straat gaan bijna nooit op 
vakantie.’ 

Watergevecht
Plezier maken doen de kinderen vandaag volop. Zelfs de 
ouders en opa’s en oma’s laten zich als niemand kijkt verleiden 
tot een potje elastieken of 
hoelahoep. Bij in totaal elf 
voordeuren staat er een spelletje 
klaar: sjoelen, blikgooien, 
koekhappen, darten, mikado. Je 
kan zelfs je eigen cocktailglas 
versieren en vullen met ijskoude 
limonade. 

Sandra: ‘Door de spelletjes over 
de straat te spreiden voorkom je 
meteen dat het te druk wordt en buren te dicht bij elkaar staan.’
Een buurvrouw zit de hele middag op een stoel te genieten van 
het schouwspel, de pret en het gelach van kinderen. ‘Ik heb 
een zwakke gezondheid,’ legt ze uit. ‘Dus ik houd bewust van 
iedereen afstand. Maar ik vind dit al heerlijk om te zien en ben 
blij dat er weer iets gebeurt in de straat.’

Een volle speelkaart is goed voor een waterpistool. Komt 
dat met een temperatuur van 25 graden even goed uit. Tot 
laat op de dag vermaakt jong en oud zich dan ook met een 
watergevecht. De lol en het plezier is die dag in heel Overschie 
te horen. Corona en alle bijbehorende ellende zijn in ieder 
geval voor eventjes helemaal vergeten.

Straten konden tot november gebruikmaken van 
twee aanbiedingen om met de buren wat leuks of 
nuttigs te organiseren. Uiteraard rekening houdend 
met de dan geldende coronamaatregelen. Tot begin 
oktober hebben bijna 550 straten een straatactiviteit 
georganiseerd (Open Up Je Straatje). Zij kregen een 
bijdrage van maximaal 150 euro en desgewenst en 
beschikbaar een Opzoomerkeetje. Ook kwamen er 
bijna 400 Opzoomerspelen binnen (spelletjesdagen). 
Zij ontvingen maximaal 100 euro en een speelpakket.

Open Up & Opzoomerspelen

Schipholstraat

Rochussenstraat

Blijvenburgstraat

Lodewijk Rogierhof

Grote Hagen

Onzenoord

Beatrijsstraat

Breitnerstraat

Schipholstraat

Rochussenstraat

Blijvenburgstraat

Lodewijk Rogierhof

Grote Hagen

Onzenoord

Beatrijsstraat

Breitnerstraat

Schipholstraat

Rochussenstraat

Blijvenburgstraat

Lodewijk Rogierhof

Grote Hagen

Onzenoord

Beatrijsstraat

Breitnerstraat
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De ene burger vindt de andere. Burgers met elkaar, dat 
is de kern van democratie. Zo groeit het vertrouwen 
dat je van betekenis bent, dat je kunt samenwerken, 
bewoners met bewoners. Dat is de basis. Van daaruit 
groeide ook de samenwerking met de overheid, de 
politie, beroepskrachten en instellingen. Zo, in die 
volgorde, konden ze bereiken waartoe ze in hun 
eentje niet in staat waren. Dit is echt een voorbeeld 
van burgerschap voor de rest van de wereld. Ik zie 
het als de grootste kans op een toekomst voor ons 
allemaal. En dat zeg ik ook vanuit mijn ervaring in 
alle vijf de werelddelen waar ik gewerkt heb.

Lessen van de gangmakers
Ik heb het genoegen gehad om drie Rotterdamse 
gangmakers te spreken: Jaap van Duyn, Corrie de 

Cormac Russell

otterdammers hebben het 
Opzoomeren uitgevonden. 
Aan het eind van de jaren 

80 was de Opzoomerstraat in het Nieuwe 
Westen de verloedering, onveiligheid en 
de drugsoverlast zat. De bewoners wilden 
niet langer wachten op de gemeente, 
politie en andere professionele 
instellingen. Een groep bewoners stak 
de handen uit de mouwen, pakte zelf de 
bezem, hing lichtbolletjes aan de gevel 
en knapte de straat op. Ze gingen het 
gewoon zelf doen. Ze zetten hun eigen 
talenten in en namen het heft in handen. 
Ze merkten dat ze dat ook goed konden. 
Ze zorgden uiteindelijk gewoon voor hun 
eigen leefomgeving. Ze hadden wat ze 
nodig hadden: gevoel voor hun straat, 
steun van hun buren en hun 
bezems.

''R

'Opzoomeraars zijn 
het kloppend hart 
van Rotterdam'

Vindingrijker, sneller en beweeglijker
Naarmate de bewoners meer vertrouwen in 
elkaar kregen en hun straat terug veroverden, 
konden ze ook duidelijker aangeven welke 
steun ze van buitenaf nodig hadden. Het 
mooie was dat de overheid en instellingen 
ook veranderden. Beroepskrachten en 
bestuurders kregen meer vertrouwen in 
de bewoners en gaven ze meer ruimte. Ze 
merkten dat bewoners vindingrijker, sneller 
en beweeglijker waren dan officiële instanties. Bewoners 
veranderden van passieve – en ontevreden – ‘klanten’ in 
actieve burgers. Voor de omkering kwam ook steeds meer 
erkenning. De Opzoomerstraat kreeg de Hein Roethofprijs 

voor criminaliteitspreventie en het Opzoomeren werd een 
van de grote voorbeelden voor de Rotterdamse sociale 
vernieuwing. Het beleid van sociale vernieuwing werd 
dan ook afgesloten met een dag die Rotterdam op 
zijn kop zette: de Opzoomerdag op 28 mei 1994. 
Opzoomer Mee werd in het leven geroepen 
om actieve straten te blijven ondersteunen.

Belangrijk voor de wereld
Dit verhaal, over de reis die 

Rotterdam de afgelopen 30 jaar heeft afgelegd, vind ik 
belangrijk voor de hele wereld. 
We merken in deze tijd steeds meer hoe alles in de wereld met 
elkaar verbonden is. We weten ook dat de ketting zo sterk is als 
zijn zwakste schakel. Hoe goed het met ons gaat hangt ervan 
af hoe goed het met onze zwakste medemensen gaat. Wat 
zou er kunnen gebeuren als dit Opzoomervirus de rest van de 
wereld aansteekt? Dat is helemaal niet zo’n gekke gedachte. 

Dertig jaar geleden was er één 
Opzoomerstraat in Rotterdam. 
Nu zijn er meer dan 2.000 
straten waar bewoners het heft 
in eigen handen nemen en 
met elkaar zorgen voor mooie 
momenten en een sfeer van 
vertrouwdheid.

Grote kans
Er is een belangrijke les die 
we kunnen leren van het 
Opzoomeren. Daarover gaat de 

rest van dit artikel. De pioniers van het Opzoomeren wachtten 
niet langer tot er redding van buiten kwam. Hun belangrijkste 
medestanders waren hun buren. De verandering kwam van 
binnen, niet van buiten. Dat is ook een les in democratie. 

Cormac Russell is een sociaal onderzoeker en dé 
absolute expert op het gebied van community 
building. In de afgelopen twintig jaar heeft deze Ier 
in meer dan dertig landen lokale gemeenschappen 
geholpen met zijn ABCD-aanpak (zie kader 
hiernaast). Hij is voorzitter van ABCD Europe, 
internationaal trainer en auteur van diverse boeken 
over community building.

De Asset Based Community Development (ABCD-aanpak) 
gaat uit van de gedachte dat je een straat, buurt of 
wijk het best versterkt door te kijken naar wat er in 
zo’n gebied wel aanwezig is in plaats van niet. Door 
het bundelen, versterken en onderhouden van wat 
bewoners (en ondernemers en instellingen) kunnen en 
hebben, zorg je dat een straat of buurt sterker wordt. 
Niet instellingen en organisaties, maar bewoners zijn 
eigenaar van deze ontwikkeling. Wat hen raakt en 
bezighoudt is leidend. De raakvlakken van de ABCD-
aanpak met het Opzoomeren zijn overduidelijk.

Wat is de ABCD-aanpak?

Cormac Russell

lees verder op pagina 8
Aïcha Raqibi van de Schiedamseweg Beneden

Groot en Aïcha Raqibi. We hebben het over te veel dingen 
gehad om hier allemaal te noemen, maar in de kadertjes bij dit 
artikel vind je wat stukjes van ons gesprek. En hieronder staan 
de belangrijkste lessen die ik geleerd heb over de kracht van 
naar elkaar omkijken. Het zijn belangrijke lessen, juist in deze 
tijd.

1. Gezien worden en je opgenomen voelen
Gezien worden en je opgenomen voelen in een straat en 
merken dat je iets kunt bijdragen is goed voor je gezondheid, 
goed voor de veiligheid en voor je levensgevoel. Het helpt 
mensen om je heen als ze merken dat ze in een gemeenschap 
leven die bereid is bij te dragen aan een mooi leven voor 
iedereen. Dat maakt ons tot mensen, het versterkt onze 
betrokkenheid bij anderen en het maakt ons zorgzamer voor 
de plek waar we leven.

2. Zorg voor elkaar is een sterke en positieve kracht 
Zorg voor elkaar is een sterke en positieve kracht. En net als het 
bloed in onze aderen stroomt deze kracht door onze straten en 
buurten. Maar het kan verstopt raken. Dan hapert de stroom en 

komt de onderlinge zorg niet zo makkelijk waar die nodig 
is. Opzoomeraars zetten die extra stap die nodig is 

om het weer te laten stromen. Niet alleen naar 
degenen die ze aardig vinden of de mensen uit 

hun eigen bubbel. Ook voor degenen aan de 
rand, die zo makkelijk worden vergeten. 

Met Opzoomeren krijgen de buren een 
naam, worden ze een persoon.

3. Het belang van samenleven in 
de straat
Opzoomeren laat zien hoe belangrijk het 
samenleven in de straat is. In die kleine 
ruimte ontmoeten buren elkaar, kijken 
ze naar elkaar om, laten ze met elkaar 

de hond uit, gaan ze afvallen, rouwen ze 
en lachen ze samen. Zo’n straat wordt een 
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nest waarin we onze kinderen op de wereld zetten 
en jong en oud met elkaar verbinden. We vormen de 
gebouwde en de groene omgeving, en we worden er 
ook door gevormd. Als we verstandig zijn dan vinden 
we uit hoe onze buurteconomie voor ons kan werken 
en niet hoe wij werken voor een verre economie. We 
vinden uit hoe we voedsel kunnen telen en met elkaar 
eten, dicht bij huis. En in onze buurten scheppen we 
met elkaar een cultuur van zorgen voor elkaar waar 
ieders bijdrage welkom is omdat iedereen ertoe doet.

Verbanden zijn belangrijk
Opzoomeren doe je niet in je eentje. De verbanden die 
in iedere straat bestaan, zijn belangrijk voor het succes 
en de samenhang van het Opzoomeren. Die kleine 
verbanden zijn de lijm die de straat samenbrengt 
en het Opzoomeren doet groeien. Het helpt om 
het kleine en nieuwe groot te maken in de stad. 
De verbanden zijn klein, ze drijven op persoonlijk 
contact, maar toch is het een massabeweging. Zo kan 
iedereen meebepalen welke kant het op moet en wat 
er moet gebeuren. Deze persoonlijke verbanden zijn 
uitstekende aangrijpingspunten voor de gemeente om 
lokale participatie en kracht te laten groeien.

vervolg van pagina 7

“Onderstaand verhaal is net een parabel. Het herinnert 
ons er aan dat samenwerkende bewoners interessant 
zijn voor diensten en anderen. Zij staan aan de top van 
de ladder bij het Opzoomeren. Ze zijn geen slachtoffers 
of passieve ontvangers van diensten van bovenaf. 
Ze zitten aan het stuur van de verandering, met het 
vertrouwen dat instellingen te hulp schieten als ze dat 
nodig hebben. Ze zijn onze beste leraren, want ze wijzen 
de weg naar voren. Woont er zo één bij jou in de straat? 
Prijs je gelukkig!

Op een binnenterrein organiseren bewoners al een aantal 
jaren allerlei soorten activiteiten. Met Pinksteren willen ze 
een zwembad voor de kinderen neerzetten. Ze regelen een 
verplaatsbaar zwembad. Maar er moet wel 40 kubieke meter 
water in. Daar heb je echt grote waterslangen voor nodig. 
Gelukkig hebben de bewoners een goed netwerk in de stad. 
Uiteindelijk maken ze een afspraak met de brandweer. Dat 
ziet er goed uit. Een paar dagen voor Pinksteren nemen 
ze contact op, maar wat blijkt? Hun contactpersoon is 
onvindbaar en niemand weet verder ergens van. 

Industriële slangen
Ze bellen met de ROTEB. Die willen graag voor water zorgen, 
maar ze hebben geen geschikte slangen. Maar ze weten 
wel een commercieel bedrijf. Die heeft wel slangen, maar 
die zijn 20 meter, terwijl ze 130 meter nodig hebben. Kun je 
je voorstellen hoe spannend het was? Maar het bedrijf wist 
wel een havenbedrijf dat industriële slangen had. Dus er 

wordt weer gebeld. “Geen probleem, kom de slangen 
maar halen!”. De bewoners arriveren vijf minuten 
voor sluitingstijd, de vrijdag voor Pinksteren, en 
ze krijgen de slangen mee. Zondagochtend vroeg 

komt ROTEB de slangen aansluiten, er is water, de 
kinderen kunnen zwemmen. Een groot feest!” 

De parabel 
van het zwembad 
en de waterslang

Cormac Russell

Jaap van Duyn
'Jaap van Duyn vertelde mij over wat hij zoal doet als 
gangmaker aan het Goudseplein. Hij organiseert er voor 
ouderen allerhande activiteiten om het leuk en gezellig 
te maken. Tijdens corona is hij met presentjes bij ouderen 
langs de deuren geweest om de moed erin te houden. 

Hij zei: “Mensen kennen mij en vragen mij voor van alles 
om raad. Ze weten mij te vinden. Er wonen bijvoorbeeld 
wat demente ouderen in mijn flat. Die zijn veel 
herinneringen kwijt. Voor hen heb ik vaak Sinterklaas 
gespeeld. Zodra ze mij in december met baard en mijter 
zien, barsten ze allemaal los: zingen, 
klappen, juichen. Dan is de wereld 
weer vertrouwder voor ze.” 

Iemand als Jaap is ontzettend 
belangrijk in een 
straat. Iemand waar 
je terecht kunt. Je 
hoort in deze tijd 
zoveel dat mensen 
niet meer weten 
waar ze naartoe 
moeten.'

Corrie de Groot
'Corrie de Groot vertelde het bijzondere verhaal van de 
Tidemanstraat. Toen in haar buurtje 45 kilo munitie voor 
Kalasjnikovs in een woning werd gevonden, drong het tot de 

bewoners door dat buren elkaar helemaal 
niet kenden. Vervolgens heeft 

een groepje bewoners op alle 
deurbellen gedrukt en praatjes 
aangeknoopt. Zo kwamen ze 

er ook achter dat er een Syrische 
kunstenaar in de straat woonde. 

Corrie: ‘Onder zijn leiding 
gingen we elkaars portret 

tekenen tijdens een 
straatactiviteit. Nou, dan zit je dus 

20 minuten naar een medebewoner 
te kijken. Zo leerden we elkaar 

echt kennen. En de kunstenaar 
voelde zich ook opgenomen. 
‘Julie zijn mijn tweede familie’, 
zei hij. Een perfect voorbeeld 
van hoe Opzoomeraars in een 
buurtje weer positieve krachten 

laten stromen.'

Aïcha Raqibi
' Van Aïcha Raqibi word ik vrolijk. Ze vertelde 
dat ze pas is begonnen met Opzoomeren 
in haar straat en heeft met haar 
enthousiasme en open uitstraling alle 
buren meegekregen. Tegen mij zei 
ze: “Ik doe eigenlijk niet zo veel. 
Want het leuke is: als ik wat 
organiseer, gaat iedereen 
meehelpen, meedenken 
en meedoen.” 

Aïcha heeft 
een bijzondere 
kwaliteit. 
Ongemerkt creëert 
ze een sfeer waar 
anderen zich prettig 
en vrij voelen om mee 
te doen en zelf met 
ideeën en oplossingen 
te komen. Of zoals een bewoner 
tegen haar zei: ‘Je energie werkt 
zo aanstekelijk. Daar mag je trots 
op zijn.’

Niemand uitgezonderd
Er zijn allerlei verschillende soorten verbanden binnen het 
Opzoomeren. Sommige met een echte organisatiestructuur, 
andere juist heel informeel, waar in het voorbijgaan dingen 
geregeld worden. Belangrijk is dat alle activiteiten gedragen 
worden door bewoners. De basis is steeds wat zij passend 
vinden, niemand vertelt ze wat ze moeten doen of hoe. Ze 
zijn bewoners, ze beslissen samen, in het algemeen belang, 
niemand uitgezonderd.

Wat doen die verbanden voor de stad?
Al deze verbanden doen belangrijke dingen:

Ze bereiken grote aantallen mensen. Of je als stad een 
beroep doet op 600.000 inwoners of op 2.000 straatnetwerken 
maakt een groot verschil. Die kunnen gesprekken in de 
stad op gang brengen en boodschappen beïnvloeden. 
Straatnetwerken kunnen veel meer bewoners stimuleren om 
hun bijdrage aan de samenleving te leveren.

Ze hebben een positieve invloed op de houding en het 
gedrag van mensen. Met elkaar weten mensen heel goed 
hoe het hoort. Sociale verbanden maken het gemakkelijker om 
elkaar daarop aan te spreken. Ze stimuleren medebewoners om 
een bijdrage te leveren. 

Ze kunnen een veelheid van activiteiten dragen. 
Straatnetwerken kunnen één bepaalde functie vervullen, 
maar in de praktijk doen ze, bovenop datgene waarom ze 
oorspronkelijk ontstaan zijn, allerlei verschillende dingen. Een 
groep ouderen kan nieuwe buren welkom gaan heten, een 
tuingroep kan voor openbaar groen gaan zorgen en weer een 
andere groep kan het gemeenschapsleven versterken. In veel 
Opzoomerstraten zijn veel verbeteringen een direct 
of indirect resultaat van straatnetwerken.

''Cormac Russell
De bewonersladder van de ABCD-methode. De treden gaan van onder naar boven. Trede 
1: slachtoffer. Trede 2: Ontvangers. Trede 3: Bron van informatie. Trede 4: Adviseur. Trede 5: 
Producent.  
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H et wekt verwondering èn 
bewondering als je niet-
Rotterdammers vertelt dat in 

deze stad al decennia geOpzoomerd 
wordt. In 2020 deden zo’n 2.400 straten 
mee. Het initiatief om te Opzoomeren 
werd in veel straten genomen door 
jonge bewoners. Rotterdammers zoals 
Atilla Gurtuna en Bernie Goedhart, de 
tweede generatie Opzoomeraars. 

‘Veel Opzoomeractiviteiten in onze straat waren gericht op 
kinderen. Dan lagen er skelters op het plein, grote hoepels 
en ander buitenspeelgoed dat er normaal niet was. Ouders 
hadden iets lekkers meegenomen en zaten met elkaar te 
kletsen. Supergezellig was dat, en er kwamen veel kinderen 
op af. Na afloop werd gezamenlijk de straat geveegd. Eerlijk 
gezegd ben ik gewoon opgegroeid met Opzoomeren.’ Atilla 
Gurtuna zit bij Lisette Halve thuis aan tafel. Hij is negentien 

jaar en een geboren 
Rotterdammer. Net als 
Lisette woont Atilla in 
de Van Malsenstraat, 
een levendige straat 
in de Walravenbuurt 
op Zuid.
‘Aan het plein wat 
verderop zit een 
school. Met onze 
decemberactiviteit, 
als het buiten heel 

koud was, mochten we binnen in de school onze activiteit 
houden. Moeders namen dan altijd wat lekkers mee en dat 
eten was heel multicultureel. Er wonen hier mensen van allerlei 
verschillende achtergronden. Door het Opzoomeren kreeg ik 
ook vriendjes.’

Hij wilde met alles helpen
Lisette kijkt glimlachend naar de jongeman naast haar. Ze 
is zeventig jaar en een vertrouwde gangmaker in de Van 
Malsenstraat. ‘Toen ik Hava, de moeder van Atilla, leerde 

kennen, was er meteen een klik. Samen organiseerden we 
van alles met wat hulp van andere buren. Hava nam altijd de 
kleine Atilla mee.’ Lisette slikt en het blijft even stil. ‘In 2013 is 
Hava heel onverwacht overleden. We waren zo verdrietig. Als 
vanzelf ontfermde ik me over Atilla. Ik zeg weleens: het lijkt 
alsof de lieve heer de jongen toen op mijn pad gezonden heeft. 
Hij wilde me met alles helpen. Langzaam maar zeker ging hij 
steeds zelfstandiger activiteiten organiseren. Dat is mooi, want 
ik word ook een dagje ouder.’

Iets terug doen
Atilla grijnst. ‘Maar ik word ook een dagje ouder en wil graag 
wat terug doen. Kinderen iets meegeven van wat ik zelf heb 
ervaren. De kinderen die hier wonen komen uit gezinnen 
die het niet altijd breed hebben. Veel van hen gaan niet op 
vakantie. Afleiding en leuke activiteiten zijn dan welkom. 
De kinderen zijn dan blij en ze leren er ook van. Op een 
aardige manier met elkaar omgaan bijvoorbeeld. Door het 
samenwerken en samen spelen ontstaan er vriendschappen. Ik 
vind het leuk om iets te doen voor de straat. Tijdens corona heb 
ik bij ouderen wat lekkers gebracht en een praatje gemaakt. 
Dat vind ik ook mooi en belangrijk.’

Veel geleerd
‘Weet je, door het Opzoomeren heb ik veel geleerd. Ik heb ook 
mezelf leren kennen. Ik weet waar ik goed in ben en ik weet nu 
dat dit is wat ik leuk vind.’ Na zijn MBO social work wil Atilla ook 
graag de HBO opleiding social work gaan doen. ’Ik behoor tot 
de tweede generatie gangmakers. Het Opzoomeren wil en ga 
ik ook weer doorgeven aan een volgende generatie.‘

Een feestje
Bernie Goedhart is geboren in IJsselmonde en woont nu in 
het Pascalkwartier in Lombardijen. ‘Als kind woonde ik in de 
Beverwaard. Daar werd vanaf het begin geOpzoomerd. Voor 
ons als kinderen was dat een feestje. Vaak 
was er een barbecue voor de volwassenen 
en voor de kinderen een speeldag. Zo leuk. 
De gangmakers hadden de Opzoomerkeet 
geregeld met grote spellen zoals vier op 
een rij en bij ieder huis was wel iets te doen. 
Blikken gooien bijvoorbeeld of sjoelen en je 
kreeg altijd wel ergens iets lekkers.’

Er gebeurde echt iets
‘Als we wisten dat er ergens in de buurt een 
Opzoomerdag was, gingen we er snel met 
een hele slinger buurkinderen naar toe. Er gebeurde ook echt 
iets op zo’n Opzoomerdag. De hekjes en poortjes gingen open, 
je kwam opeens bij mensen in de tuintjes. Ik heb er zulke leuke 

Tweede generatie Opzoomeraars

De opslagruimte van Opzoomer Mee staat vol met pluchen Binkie’s. De huiskat van 
Opzoomer Mee, met het rood wit gestreepte hoedje, kom je overal tegen in de folders, 
flyers en posters van Opzoomer Mee. Op 28 mei 2022 viert Opzoomer Mee haar 28ste 

verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Daarom krijgen alle Rotterdamse baby’s die in de 
maand mei 2022 geboren worden een Binkie-knuffel en een grappig voorleesboekje. Zo 

maakt hopelijk een derde generatie Rotterdammers op een leuke manier kennis met het 
Opzoomeren.

3e Generatie Opzoomeraars

herinneringen aan. Als ik aan die Opzoomertijd denk, zie ik de 
gele mascotte nog voor me. Oppie. Die heeft ook op De Hef 
gestaan.’ 

‘Toen ik zelfstandig ging wonen, was mijn eerste huis aan de 
Aalsdijk. Ook in IJsselmonde. Daar was een grote kerstboom in 
December. “Oh, hier wordt ook geOpzoomerd”, dacht ik en dat 
was zo’n fijn gevoel. Dan moest het wel een leuke straat zijn. 
Toen wist ik al dat ik later ook zou willen Opzoomeren.’

Weet jij waar mijn kids uithangen? 
Bernie nam niet zo lang geleden het initiatief voor een 
Opzoomeractie. ‘Omdat corona kwam, is onze eerste actie 
een Wat Liefs-actie geworden. Iedere buur kreeg een tasje 

met bloembollen, een hart onder 
de riem. We hebben als buren 
ook al een ‘Weet jij waar mijn kids 
uithangen?’-WhatsAppgroep. Er 
is ook een appgroep die meer 
over veiligheid gaat. Haha, ja wel 
erg maar daar nemen vooral onze 
mannen aan deel.’
‘”Als jij gaat Opzoomeren, dan help 
ik je”, zei mijn buurvrouw, want bij 
ons in de straat werd het vroeger 
ook gedaan. Een andere buurvrouw 

werd aangestoken en heeft in coronatijd buitensporten 
georganiseerd. En zal ik eens iets leuks vertellen? Mijn zusje 
Opzoomert ook in haar straat.’

Opzoomeren zit Opzoomeren zit 
in het DNA van in het DNA van 
RotterdammersRotterdammers
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Hoe los jij 
dat op in 
je straat?

Gangmakers 
uit Opzoomer- 

straten geven 
elkaar tips, 

advies en raad 
om allerlei 

voorkomende 
kwesties in 

de straat op te 
lossen of aan te 

pakken. 

en budget voor een straatbarbecue 
en een decemberfeest... geld om het 
samen schoonmaken van de straat 

leuk te houden... een potje om buren aandacht 
te schenken rond Lief & Leed... Het is allemaal 
harstikke nuttig en waardevol voor onze straat. 
Maar soms raak ik een beetje het overzicht 
kwijt met alle uitgaven en ben ik bang dat 
er gedoe komt over waar het geld aan is 
uitgegeven. Hoe regelen bewoners in andere 
straten dat nou?”  

“E

'Ik hou de bonnetjes allemaal apart per activiteit in een envelopje. 
Dat schrijf ik dan in een kasboek. Een enkele keer ga ik naar de markt. 
Daar kun je dingen goedkoper kopen. Het is wel vervelend dat je 
dan niet altijd een bonnetje kunt krijgen. Maar ik heb nu zelf een 
bonnenboekje. Dat laat ik de mensen van de kraam dan tekenen. We 
organiseren meestal met een paar actieve bewoners uit de straat, die 
betrek ik dan ook bij de begroting.' Martinus Steijnstraat

'Mijn buren vragen mij eigenlijk nooit naar de 
financiën van het Opzoomeren in de straat. 
Misschien ook omdat ik het er zelf al bij vertel, 
bijvoorbeeld dat een bloemetje uit het Lief & 
Leedpotje komt. Ik probeer wel altijd binnen het 
budget te blijven dat ik van Opzoomer Mee heb gekregen. Een enkele 
keer lukt dat niet. Dat compenseer ik dan door een volgende keer iets 
minder uit te geven. Ik overleg dat altijd met mijn buurvrouw, dan 
beslissen we met zijn tweeën.' Rauwenhoffstraat

Ik hou alles gescheiden op een aparte rekening. Als ik voor het 
Opzoomeren boodschappen doe, betaal ik het van die rekening. 
Dan doe ik geen boodschappen voor mezelf, want dan gaat het door 
elkaar lopen. Ik heb een map met de activiteiten. Daar doe ik ook 
de foto’s bij én de toekenning, én de uitgaven. Dat is voor iedereen 
in te zien. Mensen vragen eigenlijk nooit naar het budget. Ik vertel 
uit mezelf altijd alles, hoeveel we krijgen en hoeveel we uitgeven.' 
Schiedamseweg Beneden

Wat is jouw Opzoomervraag?
Heb jij een vraag over het Opzoomeren die je graag aan andere 
straten wilt voorleggen? Stuur je vraag naar: info@opzoomermee.nl.

Colofon: Opzoomer Mee  • Schiedamsedijk 55a • 3011 EE Rotterdam • opzoomermee.nl


