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Marijke van der Maat is goed bezig 
in haar ‘voortuin’, Ons Park

David Rozing

Papier uit het park plukken
Marijke van der Maat ruimt op het 

Noordereiland zwerfvuil op. Sinds 

afgelopen jaar gaat ze een paar 

keer per week sporten in Ons Park, 

waar ze vanuit huis op uitkijkt. Van 

der Maat vertelt: ‘Ik zag nogal veel 

rommel liggen, en daar wilde ik iets 

aan doen. Ik belde de gemeente en 

binnen de kortste keren brachten 

ze een knijper en handschoenen 

bij me thuis. Ik ruim nu drie keer 

per week op, op vrijdag meestal 

met mijn kleinkinderen. Mijn ene 

kleinkind houdt de zak dan open, 

de andere kan met de knijper 

zelfs sigarettenpeukjes oppakken. 

Afgelopen zomer was er veel 

rommel, nu raap ik per week nog 

ongeveer een plastic tasje vol op. 

Ik krijg altijd positieve reacties van 

voorbijgangers. Ik hoop dat als 

mensen nu zien dat het park schoon 

is, ze zelf ook minder snel afval zullen 

laten liggen.  

Wilt u ook het zwerfvuil in uw straat 

te lijf? Neem dan contact op met 

de gemeente via telefoonnummer 

14 010 en vraag om een knijper, 

handschoenen en vuilniszakken.

Valentijns
wensen
Rond Valentijnsdag hangen in 
Rotterdam vijfhonderd buiten
reclameborden met valentijns
wensen van Rotterdammers. 
Ook zijn hun bood schappen te 
zien op de digitale borden in de 
stad, zoals bij Rotterdam Centraal 
en Ahoy. 

Verantwoordelijk hiervoor is 

Joost Maaskant van stichting 

De Loodsen, samen met Rotterdam 

Make it Happen. ‘Aan het begin van 

de crisis zag ik veel posters voor 

evenementen die door corona niet 

doorgingen. Ik heb toen kunstenaars 

posters laten maken, die we op de 

reclameborden hebben opgehangen. 

Het leek me leuk rond Valentijnsdag 

weer iets positiefs te doen, maar 

dan met valentijns wensen die 

Rotterdammers instuurden. We 

hebben teksten in allerlei talen 

ontvangen, dit laat ook de diversiteit 

van de stad zien.’ De valentijns

wensen zijn vanaf 11 februari twee 

weken lang te zien.

Zakgeldproject Hillesluis
In de Slaghekbuurt verzorgen vrijwilliger Soliman El Yakoubi en stagiair 
Mohammed Imossaten, samen met Humanitas het Zakgeldproject 
‘Jong Actief Hillesluis’. Met als motto ‘door jongeren, voor de wijk’ 
knappen kinderen uit groep 7 en 8 en de brugklas kleine klusjes op 
in hun eigen buurt. Daarmee verdienen ze punten, die ze kunnen 
inwisselen voor iets leuks.

Twaalf kinderen gingen de afgelopen 

vier maanden aan de slag. El Yakoubi 

vertelt: ‘Op zaterdagen gaan we 

meestal met de kinderen een straat 

of een pleintje opruimen, met knijpers 

en prikstokken. We voeren ook 

gesprekken met buurtbewoners, 

bijvoorbeeld om ze te informeren 

over de BuitenBeterapp. We 

proberen jong en oud bewuster te 

maken van waar zwerfvuil vandaan 

komt. Hopelijk gooien ze dan niet 

meer achteloos snoeppapiertjes of 

blikjes op straat. De kinderen zijn 

trots op hun eigen schone straat, 

en krijgen zo echt een band met 

hun wijk. We hebben daarom ook 

samen gepraat over de rellen van 

vorige week. Allemaal vonden ze het 

vreselijk wat er met hún winkelstraat 

gebeurde.’ 

Weet u een klusje in Hillesluis, neem 

dan vrijblijvend contact op met 

Saïd Aharchaou via Saharchaou@
stichtinghumanitas.nl.

Stagiair Mohammed Imossaten 
op pad met de kinderen in de buurt

David Rozing

Hulp bij thuisonderwijs 
Voor ouders van kinderen tussen 6 en 12 jaar oud verzorgt Humanitas 
hulp bij thuisonderwijs, samen met het Expertisecentrum Maatschappe
lijke Innovatie (EMI). De kinderen worden dan in groepjes van vier in 
een coronaproof omgeving begeleid door studenten van Hogeschool 
Rotterdam en medewerkers van EMI.

Het valt niet mee. U heeft uw eigen 

werk, vanuit huis of buiten de deur, 

of u moet het huishouden draaiende 

houden. Ondertussen moet u ook 

nog zorgen dat uw kinderen online 

onderwijs volgen, omdat de scholen 

gesloten zijn. Misschien lukt dat 

gewoon niet, bijvoorbeeld omdat 

het te druk in huis is, of de wifi kan 

niet zoveel apparaten tegelijk aan. 

Dan is er hulp, van maandag tot en 

met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur 

en van 14.00 tot 16.30 uur. In het 

Huis van de Wijk, Hillevliet 90. De 

hulp is gratis en gaat door totdat 

de basisscholen weer openen. Er is 

wel een wachtlijst, maar u kunt voor 

meer informatie contact opnemen 

met Saïd Aharchaou van Stichting 

Humanitas via telefoonnummer 

06 531 961 73. Aanmelden kan 

bij Wietske Willemse van EMI op 

telefoonnummer 06 216 892 75.

David Rozing

Onderwijshulp in een rustige 
en coronaproof omgeving

Meer informatie
www.rotterdam.nl/feijenoord

 14 010

@ wijkraden@rotterdam.nl Volg ons ook op Facebook, Twitter 

en Instagram
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