SAFKA OVERWEEL

Programmamanager
safka@doen.nl

NICOLE RIETVELT

Programmamanager
nicole@doen.nl

ALIANKE VAN DE WAL

Teammedewerker
alianke@doen.nl

STICHTING CULTUURWERKPLAATS
TARWEWIJK
Stichting CultuurWerkplaats Tarwewijk is een
ondernemende ontmoetingsplek midden in
de Rotterdamse aandachtswijk Tarwewijk. In
een oud schoolgebouw organiseren bewoners
en creatieven uit de buurt verschillende
activiteiten, van gezamenlijk eten en sporten
tot workshops en taallessen. Ook wordt met
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verhuur van de ruimte en catering eigen
inkomsten gegenereerd. Op deze manier wil de
organisatie zich blijven inzetten voor een
samenleving waarin men elkaar respecteert,
waar diversiteit een meerwaarde is en
iedereen zich welkom voelt.

AANVRAGEN
Ben jij bezig met een ondernemend
initiatief waarbij mensen meer
betrokken worden bij elkaar en hun
omgeving? En heeft jouw initiatief
aantoonbaar draagvlak van een brede
groep bewoners en werk je samen met
andere organisaties?
Misschien kunnen wij iets voor je
DOEN, Kijk voor meer informatie op
www.doen.nl/vb
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VOOR EN DOOR
DE BUURT
Stichting DOEN steunt vernieuwende initiatieven van burgers die zich actief inzetten
voor hun buurt of gemeenschap. Deze initiatieven zijn creatief en ondernemend, hebben
lokaal draagvlak en bereiken diverse groepen mensen. Het doel is dat álle bewoners
zich thuis voelen en daaraan zelf een bijdrage kunnen leveren. Meer gemeenschapszin
en je welkom voelen, daar draait het om.
Er is een positieve beweging aan de gang van
actieve burgers die zélf het heft in handen
nemen. Een inclusieve samenleving begint in
de eigen omgeving. Met ontmoetingsplekken
voor en door de buurt, buurtcoöperaties
en bewonersbedrijven. DOEN gelooft dat
deze ontmoetingsplekken de onderlinge
samenhang in de maatschappij versterken.
Daarom is DOEN altijd op zoek naar
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vernieuwende initiatieven waarbij een actieve
rol van bewoners centraal staat.
In deze flyer maak je kennis met drie door
ons ondersteunde bewonersinitiatieven.
Voorlopers die elk op hun eigen manier laten
zien waar het programma Vernieuwende
Bewonersinitiatieven voor staat.

DE FRUITTUIN VAN MOERKERKEN

WIJK VOOR WIJK

Buurtbewoners en vrijwilligers kunnen
tuinieren in de door Cascoland ontwikkelde
ontmoetingsplek in de Van Deysselbuurt in
Amsterdam Nieuw-West. Onder de naam ‘de
Fruittuin van Moerkerken’ is een aangrenzende
kas en boomgaard opgezet voor de buurt.

Bij Wijk voor Wijk in Dordrecht voelen
medewerkers en buurtbewoners zich thuis en
gewaardeerd. Er is letterlijk en figuurlijk ruimte
voor ideeën en ontwikkeling. Zo toveren de
enthousiaste teamleden, naast de dagelijkse
werkzaamheden, bijvoorbeeld op straat

Naast dat alle bezoekers in de Fruittuin
hun handen uit de mouwen steken, is het
ook de uitvalsbasis voor het verbinden van
uiteenlopende projecten die bijdragen aan de
leefbaarheid, betrokkenheid en participatie van
de wijk.

gevonden voorwerpen om tot nieuwe parels.
Er is een wekelijks pop-up terras, een kidsclub
en het plan om de gezellige ontmoetingsplek
buiten uit te breiden met een Sociaal Plein.
Aan ideeën en plannen voor de toekomst geen
gebrek.
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