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Via de gebiedscommissie en de wijkcomités voor Pendrecht en de Tarwewijk kunt u als actieve
bewoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw
wijk. De gebiedscommissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers; leden van de wijkcomités
zijn door loting aangewezen. Beide ondersteunen initiatieven die Charlois leuker en beter maken.
Lees hier wat er in uw wijk gebeurt.

Schoolplein voor de buurt

CultuurWerkplaats biedt kansen

Jan van der Meijde

Ontwikkeling en ontmoeting

Op het nieuwe schoolplein kunnen kinderen sluipen, rennen, klimmen en ravotten.

Jan van der Meijde

Basisschool De Kameleon aan de Fazantstraat heeft een nieuw
schoolplein. Met veel groen en mogelijkheden voor spelletjes is er
meer speelruimte gekomen voor kinderen in de buurt. Het plein is
nu ook een ontmoetingsplek voor buurtbewoners.

De activiteiten van CultuurWerkplaats Tarwewijk worden het hele jaar door goed bezocht.

Bij de CultuurWerkplaats Tarwewijk in de Cillershoekstraat kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten
en meedoen aan activiteiten om zich te ontwikkelen. Cultuur en creativiteit spelen daarbij vaak een rol.
Door cursussen te geven probeert de CultuurWerkplaats ook mensen te helpen een baan te vinden.
‘Cultuur is voor ons een middel waarmee mensen
zich kunnen ontwikkelen’, vertelt directeur Karin
Trenkel. ‘Bij onze activiteiten gaat het altijd om
meer dan één ding. Een cursus diabetes en taal bijvoorbeeld. Dan leer je meer over diabetes én je leert
hoe je daarover met anderen kunt praten.’ Het hele
jaar door biedt de CultuurWerkplaats activiteiten en
cursussen aan. Vrijwilligers zijn daarbij belangrijk.
Neem nou Samira Addi. Ze doet de administratie.
Maar haar andere werk hier is net zo belangrijk. ‘Ik

help mensen die problemen hebben’, legt Addi uit.
‘Pas nog kon ik na veel zoeken een dakloze vrouw
aan een f latje helpen. Daarmee kon ze een nieuwe
start maken.’ Er zijn meer mooie resultaten. Trenkel:
‘Acht tot tien mensen vinden elk jaar een baan na
het volgen van onze cursussen. Buurtbewoners
praten mee over nieuwe lessen. Als iemand wil leren
timmeren, kijken we hoe we het zo kunnen organiseren dat meer mensen zich kunnen aansluiten. En
het liefst met een portie cultuur en creativiteit.’

Buurtbewoners, schoolkinderen, ouders en docenten leverden de
ideeën om het oude schoolplein helemaal te veranderen. Kunstenaars
Christine Saalfeld en Bart van Lieshout maakten met deze ideeën
een avontuurlijk plein. Kinderen kunnen er sluipen, lopen, rennen,
klimmen en ravotten. Naast de school loopt een route met bijzondere
planten en sluippaadjes waar ze de natuur kunnen ontdekken. Docente
Adrie Notenboom: ‘De Fazantstraat ligt in de Vogelbuurt. Op de smalle
stoepen kun je niet zo goed spelen. Met de nieuwe inrichting van het
plein is er meer speelruimte in de buurt. Het is een ontmoetingsplein
geworden. Kinderen spelen er ook na schooltijd en ouders zitten op de
bankjes om bij te praten. Het schoolplein is nu meer van de mensen
die hier wonen. Het is allemaal veel leuker geworden dan we eerst
dachten.’ De gebiedscommissie is blij met het buurtplein en betaalde
graag mee aan dit initiatief van bewoners en de school. Ook verschillende fondsen legden geld op tafel. Op 10 oktober om 14.15 uur is de
officiële opening met theater op het plein en andere feestelijkheden.
Iedereen is welkom.

Liefde op eerste gezicht

Sporten maakt socialer

Jan van der Meijde

Deepak Moella: ‘Ik wil dat meer kinderen gaan sporten.’

‘Ik ben al jaren vrijwilliger bij voetbalvereniging
R.V.V. COAL aan de Oldegaarde’, zegt Moella. ‘Van
bardiensten draaien tot trainingen geven. Daardoor weet ik hoe belangrijk het is dat jongeren met
elkaar sporten. Je wordt er een socialer mens van
en je leert ook nog eens hoe je door samenwerking
van alles kunt verbeteren. Meer sport voor kinderen
dus. Dat is volgens mij de basis voor een wijk waar
het goed wonen is.’ Wilt u Moella en zijn collega’s
aan het werk zien? Maandagavond 15 oktober
vergadert de gebiedscommissie vanaf 19.30 uur. De
plek en de agenda staan een week van tevoren op
www.rotterdam.nl/charlois.

Samen sinds hun kindertijd
De heer en mevrouw Bos-Waardenburg kennen
elkaar al sinds ze als buurkinderen buiten speelden.
Op 10 september waren ze 60 jaar getrouwd. Omdat
mevrouw Bos-Waardenburg ziek is, is het jubileum
bescheiden gevierd. Meneer Bos was 27 jaar lang
taxichauffeur in Rotterdam. Mevrouw was de spil in
de opvoeding van hun drie kinderen. Inmiddels zijn
er ook drie kleinkinderen en een achterkleinkind.
Het echtpaar woont aan de rand van het Zuiderpark.
Meneer Bos: ‘We genieten elke dag van het uitzicht.’

Jan van der Meijde

Gebiedscommissielid Deepak Moella wil graag dat mensen in Charlois hun wijk fijn en veilig vinden.
‘Zodat jongeren er graag blijven wonen en ouderen hulp en zorg in de buurt kunnen vinden.’ Moella
vindt dat sporten een springplank kan zijn voor meer onderling begrip in de buurt.

Het echtpaar Mochdar-Delicaat met de taart met hun huwelijksfoto erop.

De heer en mevrouw Mochdar-Delicaat hadden op 12 september hun
appartement aan het Zuidplein vol bloemen staan. Ze waren die dag
60 jaar getrouwd. Twee leden van de gebiedscommissie kwamen hen
feliciteren. Het paar kijkt terug op mooie jaren. Meneer Mochdar werkte
op de scheepswerf van IHC Smit in Kinderdijk. Hij was er tijdschrijver
en machinebankwerker. Mevrouw werkte dertig jaar op het kantoor van
bouwbedrijf Van Hennik. Via kennissen leerden ze elkaar destijds kennen. Mevrouw Mochdar-Delicaat: ‘Het was liefde op het eerste gezicht.’
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