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Kansrijk Oost: van moet naar moed
Als je Jessie ziet, een mooie,
krachtige vrouw van 46, zou
je niet vermoeden dat ze
zo de weg en zichzelf was
kwijtgeraakt. Hoe zwaar de
afgelopen jaren voor haar
waren. 21 Jaar in de Bijstand
als alleenstaande moeder, veel
geldzorgen en een periode
van 10 jaar met ernstige depressies. De stress en vooral
het schuldgevoel naar haar
kinderen trokken haar steeds
verder naar beneden. ‘Maar ik
praatte er niet over, heb altijd
geleerd dat je sterk moet zijn.
De vuile was niet buiten moet
hangen. Nu wel, ik schaam
mij nergens meer voor. Ik wil
laten zien dat iedereen met
de juiste persoon op het juiste
moment de vicieuze cirkel

kan doorbreken.’ Ze deed
mee aan Kansrijk Oost, waar
de vraag ‘wat wil jij’ centraal
staat. ‘Dat had jaren niemand
gevraagd en het was best een

‘Ik wilde weer
mezelf worden’
lastige in het begin. Maar in
het jaar dat ik meedeed voelde
ik mijn kracht terug komen op
alle fronten. Door met mijn
buddy steeds kleine stappen
te zetten. De geldproblemen
wegwerken, want die geven de
meeste stress. De medicatie
helemaal zelf afbouwen. En
daarna kijken wat voor toekomst ik wilde. Ze vroeg me:
‘wie was jij ooit?’ Toen kwam

het weer terug, ik was ooit
bedrijfsleider en het leek wel
alsof ik dat zelf alweer helemaal vergeten was. Ze liet mij
testen en ik bleek MBO 4 niveau te hebben. Nu doe ik een
MBO opleiding in het Sociaal
Domein en loop ik stage bij
een WIJ Team. Mijn toekomst
ligt open, ik ga mijn droombaan vinden en anderen
helpen. Doorgeven wat ik zelf
in Kansrijk Oost bereikt heb:
weer in jezelf gaan geloven’.
Kansrijk Oost is een project in
Beijum en Lewenborg. Er doen
nu 17 deelnemers van 19 tot 52
jaar aan mee. Allemaal willen
ze hun leven veranderen. Uit
de armoede met alle stress van
dien komen, maar ook hun

talenten (weer) gaan gebruiken. Elke verandering kost tijd
en moed. Maar: met iemand
naast je die meedenkt, voor je
opkomt en vooral het geloof
in jezelf teruggeeft, is er veel
mogelijk. Dat doen de buddy’s
die elke week langskomen
en verder ook de hele week
bereikbaar zijn. De buddy zelf
heeft weer een vaste WIJ medewerker als ‘hulplijn’. Ze werken
samen om problemen op te lossen, maar meer nog om dingen
mogelijk te maken. De vraag
‘wat wil jij en hoe kunnen we
dat regelen’ staat daarbij altijd
centraal: in kleine, haalbare
stappen. Als professional moet
je dan soms van gebaande
paden afwijken, loslaten wat jij
denkt dat goed is voor iemand

Samen met bewoners werken gemeente Groningen, WIJ
Beijum, ondernemers, politie en woningcorporaties (Patrimonium, De Huismeesters en Nijestee) aan verbetering en
vernieuwing van de heerden van Beijum. Met elkaar pakken we niet alleen het uiterlijk van de heerd aan, maar laten
ook ervaringen over onderwerpen als veiligheid en overlast
aan de orde komen. Alles met het doel uw leefomgeving te
verbeteren.

In de Isebrandtsheerd en de
Galkemaheerd zijn de werkzaamheden onlangs afgerond.
Isebrandtsheerd
Omdat boomwortels de bestrating van het plein in de zuidwestelijke hoek van de heerd
omhoog hadden geduwd,
hebben we groot onderhoud
uitgevoerd. Daarvoor hebben
we tijdens een aantal bewonersavonden met omwonenden gesproken en hun ideeën
vervolgens waar mogelijk
verwerkt in het ontwerp.
Eerst zijn vorig jaar de bomen
gerooid, waarna de nieuwe

bestrating is verder afgemaakt,
bomen en struiken zijn aangeplant en er zijn boomstammen
geplaatst als speelobject of om
gewoon even op te zitten.

Galkemaheerd
Uit een schouw in 2018 met
bewoners kwam naar voren dat
het versteende pleintje achter
de huizen nabij de kruising
Aan het werk in de tuin van De Wiershoeck
Pedaalpad-Alkemaheerd wel
bestrating er nog voor de
een opknapbeurt kon gebruikerstdagen kon komen. Dit jaar ken. De bewoners wilden een
zijn de puntjes op de i gezet: de veilige buurt die uitnodigt om
elkaar te ontmoeten en er veilig
te kunnen spelen; over dat
laatste hadden de ervaringsdeskundigen, de kinderen in de
buurt, volop meegedacht! De
bewonerswensen zijn meegenomen in ontwerpvarianten
die weer ter beoordeling aan de
bewoners zijn voorgelegd.

Kinderen geven hun mening

In 2019 zijn de werkzaamheden
begonnen met het draineren
van een grasveldje langs het
pleintje, het plaatsen van een
picknickbank, het aanpakken

Nieuwe speeltoestellen
Galkemaheerd
van de trapopgang, het vernieuwen van de erfafscheiding
en het plaatsen van een adoptieprullenbak.
En dit jaar zijn de werkzaamheden afgerond, is het plein
heringericht, en zijn de onderdoorgangen (binnenstraatje)
en de speelplek aangepakt.
Het resultaat: een nette, groenere, veilige heerd die uitnodigt
tot spelen en elkaar ontmoeten.
Annet Witvoet

Kerngroep weer bijeen
Voor het eerst sinds 12 februari
kwam de Kerngroep Wijkvernieuwing 9 juni weer bij elkaar.
Keurig op anderhalve meter
afstand, in de grote ruimte van
het gemeentelijk kantoor aan
het Gedempte Zuiderdiep.
Na een tijdje op de waakvlam
stand gaat alles weer zo’n
beetje van start. Bij elkaar
komen was de laatste tijd niet
mogelijk en digitaal vergaderen
is niet voor iedereen een optie.

Marloes de Bie
Projectleider Uitvoering
Kansrijk Oost 06-46283625

Uitgelicht

Heerdenaanpak: Galkemaheerd en Isebrandtsheerd
Heerdenaanpak

of wat nu eenmaal zo moet
volgens de regels. En voor deelnemers, die vaak gewend zijn
om te doen wat gezegd wordt,
is het ook spannend.
Maar dat het werkt kunnen
we na een jaar zeker zeggen: 5
deelnemers zijn aan het werk,
twee zijn daarmee volledig
uit de Bijstand, 4 volgen een
opleiding op MBO niveau, 1 op
HBO niveau.
Wat is het geheim? Dat past in
één zin: van moet naar moed.
Vanaf het najaar wordt het
project uitgebreid met meer
deelnemers en buddy’s. Wordt
vervolgd dus!

Projecten liepen dus vertraging
op. Maar nog voor de zomervakantie worden de plannen voor
de speeltuin Bekema-, Kremers- en Heratemaheerd met
bewoners besproken, loopt de
Heerdenaanpak door en gaan
we ons als Kerngroep buigen
over o.a. het verduurzamen van
woningen in Beijum en over
de besteding van de gelden
van het Nationaal Programma
Groningen.

Werkbezoek
wethouder
Wijkvernieuwing
Op 18 juni bracht Roeland
van der Schaaf, wethouder Wijkvernieuwing, een
werkbezoek aan Beijum.
Hij bezocht de nieuwbouwlocatie aan de Isebrandtsheerd
en enkele heerden die via de
Heerdenaanpak opgeknapt
worden.
In het Heerdenhoes werd hij
bijgepraat over de verschillende wijkvernieuwingsprojecten, zoals Sterk Netwerk,
Kansrijk Oost, Actieplan
Openbare Ruimte en Winkelplein Oost.
Lees het uitgebreide verslag
op beijum.nl

Wijkvernieuwing ‘Beijum Bruist!’ werkt aan een wijk waar iedereen tot zijn recht komt
en deelneemt aan de samenleving. Gemeente en woningcorporaties doen dat samen met
bewoners,
ondernemers en scholen.
De
twee trotse winnaars

www.facebook.com/Beijum-Bruist
Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

De officiële prijsuitreiking

