Verslag Together wandeling Buitenhof: “Hoe vinden we elkaar”
De derde “together-wandeling” was een afwisselende tour door de Buitenhof.
We hadden voor de derde keer op rij prachtig weer, en alle kaartjes waren snel uitgegeven.
De 35 deelnemers kwamen uit verschillende wijken in Delft, waaronder de Buitenhof. Want
ook voor mensen uit de wijk zelf, bleek er nog van alles te ontdekken.

Bij de Protestantse Vierhovenkerk vond de aftrap plaats met koffie met koekjes. Binnen in
de kerk werden de contouren van een nieuw podium zichtbaar waaraan duidelijk hard
gewerkt werd. Diverse kerken zijn hier welkom om samen een buurtkerk te vormen. En wat
zijn er veel verschillende kerken, van groot tot zeer klein, zoals een Eritrese en een Syrische
kerk.

Achter de Vierhovenkerk liggen twee verschillende moestuinen waar we met een
nieuwsgierige blik langs wandelden. Eén van de tuinders bood ons frisdrank en nootjes aan.
Hij was uit Syrië gevlucht en kwam hier vaker met andere Syriërs en mensen van Delftse
Buur. Hij trok vervolgens een eindje met ons op door het Rode Dorp.
Ook hier was werk in uitvoering: de woningen worden verduurzaamd.

Bij het buurtcentrum het Buitenhuis werden we ontvangen door twee zeer enthousiaste
vrijwilligers van de Herstelacademie. Dat is een rustige en veilige plek waar mensen die
steun kunnen gebruiken deelnemen aan activiteiten, groepen, cursussen of trainingen. Ook
in Coronatijd zijn er activiteiten aangeboden, weliswaar beperkt. We waren duidelijk onder
de indruk van de kracht van dit initiatief. Hier zou toch veel meer bekendheid aan gegeven
moeten worden?

In de bijentuin spraken we met de beheerders die het mogelijk maken dat mensen uit de
buurt hier kunnen tuinieren. De Muurschildering in de Chopinlaan maakte iedereen vrolijk
en zo wandelden we door het vele groen naar “The Culture”, het onlangs geopende
jongerencentrum.

We maakten kennis met diverse mensen die actief zijn in The Culture. Actieve bewoners
organiseren activiteiten vanuit Rode Feniks, Cultuurhuis, CanIDream en Delft voor Elkaar. Zij
geven kinderen in de wijk extra kansen om hun talenten te ontwikkelen met bijvoorbeeld
muzieklessen. Het gebouw, dat zij nu tijdelijk kunnen gebruiken, biedt hiervoor de ruimte
die nodig is. De buitenruimte moet nog wel opgeknapt worden.
Hun enthousiasme werkte aanstekelijk: een deelnemer aan de wandeling bood aan om
huiswerkbegeleiding te geven. Ook is gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van
ruimte in het ontmoetingscentrum van Pieter van Foreest. Voor nu hebben de jongeren in
de Buitenhof een goede plek gevonden.

Waar jongeren ook graag komen, zijn de speelruimtes tussen de flats in de
Componistenbuurt. Wat was het daar druk: voetballen, basketballen, fitness: heel de
Buitenhof beweegt!
We bewonderden het onlangs geopende Krajicek Playground en de aanliggende moestuin
van basisschool de Horizon.
En passant was er op verschillende plekken street art te bewonderen zoals de stoelen op de
ontmoetingsplaats “Huiskamer voor vele culturen” met “Beestjes op het hek” achter de flat
in de Debussystraat. Via een aantal verrassende doorsteekjes en bruggetjes bij de Bizetstraat
en de Mahlerstraat werden we bij Kopie Koffie ontvangen door Harmen van der Laan op zijn
nieuwe terras. Hier kunnen mensen in de Buitenhof elkaar spontaan ontmoeten en in
gesprek raken.
Want juist dat is in de Buitenhof belangrijk, zo vertelde Harmen. Hier wonen mensen met
wel 100 verschillende nationaliteiten. Van nature zoeken zij hun contacten binnen de eigen
kring/bubbel. Daarnaast is het ook fijn om anderen te kunnen ontmoeten en iets voor elkaar
te kunnen betekenen. Deze zomer komt de nieuwe wijkkrant BuitenhofBruist uit. Met
positief nieuws van bewoners, bedrijven, sociale partners, sportverenigingen en andere
organisaties. Zij willen het mooie gezicht van de wijk aan het brede publiek laten zien.
Via weer een kunstwerk, de mozaïek-bank/sociale sofa “O Sole mio”, maakten we de
oversteek terug naar de Buitenhofdreef waar nog hard gewerkt werd aan de nieuwe flat die
aansluit op de sporthal. We vonden dat het er mooi uitzag.

In de moskee besloten we de wandeling met een glas thee of frisdrank dat ons werd
aangeboden
De mooie opzet van de wijk had ons allemaal verrast evenals het enthousiaste gebruik van
de buitenruimten. Maar de inspanning om mensen met elkaar te verbinden trof ons nog het
meest. De bewoners van de Buitenhof ondernemen ontzettend veel zelf. Daarbij willen ze
overigens wel graag gefaciliteerd worden.
De oproep tot gebed in de moskee trok vervolgens alle aandacht. We konden nog even naar
binnen kijken in de gebedsruimte en gingen toen zeer voldaan huiswaarts.

