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De Woonkamer vult sociale leegte op
WIEBE VAN DER HOUT
Enthousiaste vrijwilligers droomden van een gezellige open ruimte in de Leeuwarder Vrijheidswijk.
Sinds half april is De Woonkamer op Canadezenlaan 198 er op dinsdagochtend, op initiatief van
Solidair Friesland en gehuisvest door Palet.
Koffiedrinken, gesprek, samen haken of sjoelen, om de paar weken een kleine maaltijd en een uitje
op zijn tijd. De Woonkamer aan de Canadezenlaan 198 in Leeuwarden heeft inmiddels enkele
tientallen bewoners van de Vrijheidswijk met elkaar in contact gebracht. Voorlopig alleen op
dinsdagochtend, maar ze hopen in de toekomst de stamtafel vaker in elkaar te kunnen schuiven.
Het idee is van Robert Colijn, maatschappelijk activeringswerker bij Solidair Friesland, de diaconale
tak van de provinciale Rooms-Katholieke Kerk. ,,Het gaat om ontmoeting, maar ook om bestrijding
van sociale armoede en eenzaamheid. Wij willen vooral een heel praktische invulling. Ik werk er acht
uur in de week aan met vier vrijwilligers.’’
Van Palet, de ondersteuningsorganisatie voor ouderen en thuiszorg, wordt de ruimte op
dinsdagochtend gehuurd tussen 9.30 en 11.30 uur, met soms een uitloop voor een gezamenlijke
lunch. ,,De simpele naam zegt alles: gezellig bij elkaar. Vrijwilliger Evelien van Hillo heeft er een mooi
logo met twee koffiekopjes voor gemaakt.’’
Van Hillo - actief in communicatie en evenementenorganisatie en politiek betrokken bij Lijst058 in
Leeuwarden - ziet het werken voor het project ook als een christelijke vorm van naastenliefde. Die
gedrevenheid heeft psychiatrisch verpleegkundige Monique van der Hoek ook. Zij wierp zich tijdens
LF2018 ook al op een liefdadigheidsinitiatief: de enorme gehaakte deken met deelnemers uit alle
windstreken.
De drie van de kerngroep zijn blij dat ook nog eens twee medewerkers uit de flats rondom De
Woonkamer hun team versterken. ,,Een beetje jonger dan de gemiddelde bewoners hier en heel
bekend met de wijk'', weet Van Hillo. Zij vertelt dat bij de start 650 flyers rondgebracht zijn in de wijk.
Grote posters in portieken en bij de supermarkt trokken ook aandacht voor de laagdrempelige
inloop. Colijn: ,,En we hebben ook een Facebookpagina en doen mee in de zojuist opgezette
nieuwsbrief van de wijk.
De beste reclame zijn bezoekers zelf, weten de twee. ,,Een vrouw die nog maar kort in Leeuwarden
woont', ging volgens haar buurvrouw niet veel weg. De buurvrouw nodigde haar mee hiernaartoe.
‘Nee, nee’, was haar reactie. Toen ze het toch deed, ging ze met een grote smile weer weg.’’ Van
Hillo verhaalt over wijkbewoners die na het overlijden van een partner maar moeilijk ertoe kunnen
komen de deur uit te gaan. ,,Er zijn contacten gelegd van mensen die samen willen gaan winkelen.’’
De publiciteitsactie voor de opening in april leverde met veertien bezoekers de volste woonkamer
op. Gemiddeld komen er nu zo'n acht mensen, wisselend van samenstelling zijn er toch al tientallen
wezen kennismaken.
Mede gebaseerd op de wensen is er ook een activiteitenschema opgezet. Dat varieert van zingen van
oude liedjes bij de gitaar tot een verteller van verhalen over oud-Leeuwarden en van kaarten maken

tot een bezoek aan dierentuin Aquazoo. De kleine bijdrage van 1 of 2 euro die De Woonkamer
daarbij vraagt, is geen probleem. ,,Ze kunnen er zoveel voor eten en drinken als ze op kunnen'', zegt
Colijn. ,,Geregeld worden er lekkere cakes en taarten meegenomen. Ik heb een droom om met een
buurttuk de wijk in te gaan en mensen op te zoeken.’’
Colijn, die ook parttime kerkelijk werker in protestants Damwâld is, denkt dat er legio mogelijkheden
in stadswijken en dorpen zijn om dit soort ontmoetingsplekken op te zetten. ,,Ik hoop dat ik hier als
beroepskracht overbodig word en wil elders wel helpen. Het ligt in het verlengde van de diaconale
buddy- en maatjesprojecten van Solidair Friesland. Je ziet ook dat we hiermee veel kunnen
betekenen in het signaleren van armoede, eenzaamheid en voortschrijdende dementie.’’

