
 Burenhulp in Bosch en Vaart �5

Gezocht:
emancipatieheld

U kunt nog tot vrijdag 21 februari 
Haarlemmers nomineren voor de 
Kenau Hasselaerprijs. Deze eman-
cipatieprijs is bestemd voor mensen 
of instellingen die zich inzetten 
tegen achterstelling op basis van 
geslacht, geaardheid, handicap of 
sociale afkomst. De prijs is in het 
leven geroepen door de Haarlemse 
gemeenteraad. Hij wordt op 7 maart 
voor de zevende keer uitgereikt. 
Dat gebeurt voorafgaand aan het 
muziekspektakel ‘Kenau de opera’ 
in de Lichtfabriek. Nomineren kan bij 
de Pletterij (Lange Herenvest 122) 
of via het aanmeldingsformulier op
www.pletterij.nl 

Praat mee over 
bezuinigingen!

Haarlem moet de komende jaren 
veel bezuinigen. Dat betekent dat 
de gemeente bepaalde taken minder 
of helemaal niet meer kan doen. 
De gemeenteraad hoort graag uw 
mening hierover. Waar kan wel wat 
minder geld naartoe? En waar mag 
zeker niet op bezuinigd worden? 
Kom vanavond om 19.30 uur naar het 
stadsgesprek in het Stedelijk Gymna-
sium en praat mee. Aanmelden kan 
via griffiebureau@haarlem.nl. 
In Raad en Daad op pagina 6 leest 
u wat de VVD en Fractie Reeskamp 
van het stadsgesprek verwachten.
www.haarlem.nl/stadsgesprek

Warme trui 
mag weer aan!

Doet u ook mee aan Warme Trui-
endag op vrijdag 7 februari? Zet de 
verwarming een graadje lager en 
trek een dikke trui aan. Zo bespaart 
u energie. Als u meedoet aan de 
actie van de Groene Mug, maakt u 
bovendien kans op een LED-lamp, 
een ecowasbal of een krat vol biolo-
gische producten! Maak een leuke 
foto van uzelf met uw favoriete trui, 
sjaal of muts (alleen of met vrien-
den of collega’s) en stuur hem naar 
info@degroenemug.nl of plaats hem 
op www.facebook.nl/degroenemug. 
De leukste inzendingen worden be-
loond.
www.degroenemug.nl

Debat nieuwe 
alcoholwet

De Pletterij houdt woensdag 5 febru-
ari een debat over de nieuwe alco-
holwet. Cafés mogen sinds 
1 januari geen alcohol meer schen-
ken aan jongeren onder de achttien 
jaar. Het debat gaat vooral over de 
vraag waar jongeren van zestien 
tot achttien jaar nu naartoe gaan. 
Burgemeester Bernt Schneiders 
en verschillende raadsleden praten 
hierover mee. Het debat begint om 
20.00 uur. Locatie: Lange Herenvest 
122. Toegang is drie euro (gratis 
voor jongeren). Aanmelden via re-
serveren@pletterij.nl. 
www.pletterij.nl
Lees op pagina 3 een artikel over de 
nieuwe alcoholwet
 

Komend weekend 
Geluksroute

Op 1 en 2 februari is er weer een 
Geluksroute in Haarlem. Verspreid 
over de stad delen meer dan hon-
derd mensen waar zij gelukkig van 
worden. Denk aan muziek, massa-
ges, workshops, een picknick. U 
kunt zelf een route uitstippelen langs 
de verschillende activiteiten. De 
start van de Geluksroute is zaterdag 
om 10.00 uur bij het stadhuis. De 
Geluksroute werkt samen met an-
dere initiatieven als Nudge, Bewust 
Haarlem en Samen voor elkaar. 
Bekijk het programma op
www.geluksroute.nl
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Buren die elkaar helpen, dat is 
niets nieuws in Haarlem. Wel 
nieuw zijn de netwerken die be-
woners hiervoor op allerlei plek-
ken in de stad opzetten. Zoals 
‘SamenvoorElkaar’, dat afgelopen 
december van start ging in Bosch 
en Vaart.

‘SamenvoorElkaar’ is een initiatief 
van wijkbewoonster Margo van den 
Berg. Zij stapte vorig jaar naar de 
wijkraad met het plan om een net-
werk te vormen van buurtgenoten, 
die hulp op straatniveau kunnen 
coördineren. “De wijkraad was en-
thousiast en inmiddels hebben we 
voor de helft van de straten zo’n 
contactpersoon gevonden”, vertelt 
ze. “In december zijn we voor het 
eerst bij elkaar geweest voor de af-
trap van het project.”

Oogje in het zeil
De contactpersonen houden in 
hun straat een oogje in het zeil. Ze 
signaleren of er mensen zijn die 
hulp nodig hebben of kampen met 
problemen als eenzaamheid. “Als 
iemand bijvoorbeeld boodschappen-
hulp nodig heeft, regelen zij dat. En 
bij andere problemen verwijzen ze 
mensen door naar de juiste plek. Het 
is niet de bedoeling dat de contact-

personen alles zelf doen. Zij hebben 
het overzicht van wat er speelt.”

Ontlasten
Dat overzicht bleek eerder wel eens 
te ontbreken. “Zo merkten we dat bij 
een bepaalde wijkbewoner verschil-
lende mantelzorgers los van elkaar 
betrokken waren. Die hebben nu 
contact met elkaar, waardoor ze 
kunnen overleggen en elkaar kun-
nen ontlasten. Dat is het doel van dit 
project: door samen te werken, kun 
je elkaar ondersteunen.”

Sociale kaart
Eens in de twee maanden komen 
de contactpersonen bij elkaar om 
ervaringen uit te wisselen en nieuwe 
ideeën te bespreken. “Zo willen we 
kwetsbare mensen gaan stimuleren 
meer te bewegen of aan activiteiten 
mee te doen. Daarvoor willen we 
een sociale kaart maken met een 
overzicht van wat er in deze buurt 
allemaal is op het gebied van zorg 
en welzijn. We hopen dat de ge-
meente ons daarbij kan helpen.”

‘Door samen te 
werken, kun je elkaar 

ondersteunen’

Zorgen voor elkaar
Het project in Bosch en Vaart sluit 
mooi aan bij het (bijna gelijknamige) 
programma Samen voor elkaar van 
de gemeente. De kernboodschap 
hiervan is dat inwoners, onderne-
mers, organisaties en de gemeente 
samen de stad maken. “Dat idee 
van samen voor elkaar zorgen leeft 
zeker in Bosch en Vaart; op veel 
plekken hielpen mensen elkaar 
spontaan al met van alles. Met dit 
project pakken we dat gewoon wat 
systematischer aan.”
Woont u in Bosch en Vaart en heeft 
u interesse om contactpersoon te 
worden? Kijk dan voor meer infor-
matie op
www.boschenvaart.nl

De Groene Moeders trekken sinds 
oktober vorig jaar langs de deuren 
in de Slachthuisbuurt om ener-
giebesparingstips te geven. Zo 
helpen zij huurders hun energie-
rekening omlaag te brengen. 

Iedere dag gaan de Groene Moeders 
de wijk in om buurtgenoten van ad-
vies te voorzien. “We pakken elke 
keer een andere straat en bellen 
spontaan bij mensen aan”, vertelt 
Bayan Zangana. “Samen met de 
bewoners kijken we hoe zij energie 
kunnen besparen. En na een positief 
bezoek krijgen ze een sticker op hun 
voordeur.”

Tochtstrips
Bij dat advies gaat het niet om dure 
of ingrijpende maatregelen. De be-
woners krijgen eenvoudige tips, die 
makkelijk te onthouden zijn. Ontdooi 
de vriezer regelmatig, laat eten eerst 
afkoelen voor je het in de koelkast 
zet, plaats tochtstrips en doe een 
borstel voor de brievenbus. “Zo kun 
je al veel verbeteren.”

Energiearmoede
Die kleine veranderingen zijn niet al-
leen goed voor het milieu, ze zorgen 
ook voor een lagere energierekening. 
Zeker bij bewoners van oudere, 
slecht geïsoleerde huizen slokt die 
vaak een flink deel van het huis-
houdgeld op. Zangana: “Wij zetten 
ons in tegen die energiearmoede. 
Ons doel is om eind 2014 bij duizend 
huishoudens in de Slachthuisbuurt 
aangebeld te hebben. En we zitten 
al op een stuk of vijfhonderd, dus dat 
moet lukken!” 

Warme Truiendag
Speciaal voor Warme Truiendag op 
7 februari houden de Groene Moe-
ders een actie. Post de leukste foto 
van uzelf in een heerlijke warme trui 
op hun Facebookpagina. De inzender 
van de leukste foto wint kaartjes voor 
een theateroptreden van Groene 
Moeder en cabaretière Merel Moistra 
in Theater Piepklein (boven repubArt, 
Kruistochtstraat 54).
www.facebook.nl/groenemoeders

Bent u een huurder uit de Slachthuis-
buurt en wilt u gratis en vrijblijvend 
advies van de Groene Moeders? 
Neem dan contact op Marion van 
der Vegt via info@rebup.nl of 
06 - 39581272.

Nieuw project ‘SamenvoorElkaar’

Burenhulp in Bosch en Vaart

Buurt Buddy’s
Ook het Houtvaartkwartier heeft 
een netwerk voor burenhulp. 
Marie-José Jansen zette hier 
samen met wijkgenoten het pro-
ject Buurt Buddy’s op. De buddy’s 
coördineren hulp aan ouderen en 
mensen die even een helpende 
hand nodig hebben. 
Meer weten? Neem contact op 
met Marie-José Jansen via 
mjjajansen@gmail.com. 

Groene moeders strijden tegen energiearmoede

In actie voor een lagere 
energierekening

M A R G O  VA N  D E N  B E R G  Z E T T E  E E N  N E T W E R K  V O O R  B U R E N H U L P O P.  F O TO :  D A S H A E L F R I N G

Watt voor Watt
De Groene Moeders houden hun 
acties onder de vlag van Watt 
voor Watt, een onderdeel van de 
Groene Mug. De gemeente, Lian-
der, de drie woningcorporaties 
en andere partijen werken binnen 
Watt voor Watt samen met bewo-
ners aan energiebesparing.
www.wattvoorwatt.nl
www.degroenemug.nl

De Groene Mug Bokaal

Wat vindt u het meest duurzame 
bedrijf in Haarlem? Stem op uw 
favoriet voor de Groene Mug Bo-
kaal 2014 en maak kans op een 
duurzame dinerbon van honderd 
euro.

Al meer dan 1.500 Haarlemmers 
brachten hun stem uit op een van 
de zes genomineerde bedrijven. 
Help mee om tot de 2.000 stemmen 
te komen! De zes genomineerde 
bedrijven zijn: bakkerij Van Vessem, 
ijssalon Tante Saar, LED design 
lamp Dydell, restaurant Aangenaam, 
Dopper en de Nieuwe Akker.

Wisselbokaal
De Groene Mug Bokaal wordt dit 
jaar voor de zevende keer uitgereikt. 
De wisselbokaal is bestemd voor 
ondernemers die een duurzaam pro-
duct of dienst hebben en die zicht-
baar hun nek uitstaken als het om 
duurzaam ondernemen gaat. Eerder 
droeg de vorige winnaar steeds 
samen met de wethouder Duur-
zaamheid de nieuwe bokaalwinnaar 
aan. Vanaf 2014 is de Groene Mug 
Bokaal een publieksprijs. 
De drie ondernemers die de meeste 
stemmen krijgen, worden 10 februari 
uitgenodigd op de netwerkbijeen-

komst van Haarlem Klimaatneutraal. 
Daar maken wethouder Duurzaam-
heid Lukas Mulder en de vorige win-
naar Felicity Beentjes bekend wie 
de winnaar is.

Stem mee!
Stemmen kan nog tot 7 februari via 
www.degroenemug.nl/bokaal

Stem op uw favoriete duurzame bedrijf!
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