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“Als we tafels neer 

zetten kunnen we 

lekker samen eten. Of 

knutselen met de 

kids.” 
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Aanleiding 
 

Aan de voorzijde van zowel Wijk voor Wijk als Speelotheek Pip & Zo, Speelgoedbank Drechtsteden en 

winkel in tweedehands speelgoed Tante Pip is een buitenruimte die in gebruik is als parkeerplaats 

(op eigen terrein). Het gaat om de ruimte aan de De Savornin Lohmanweg in de wijk Crabbehof, 

tegenover de bibliotheek en Trefpunt de Nieuwe Stoof. De ruimte is onaantrekkelijk; veel stenen, 

geen groen.  

De buitenruimte is niet omheind/afgebakend waardoor er veelvuldig doorheen gereden wordt door 

bewoners, bezoekers en bezorgdiensten. Dit leidt tot een ongewenste en onveilige situatie die het 

onmogelijk maakt om er activiteiten en ontmoetingen te organiseren en te faciliteren. 

Wijk voor Wijk ziet kansen voor deze buitenruimte en wil er een mooie plek van maken, die uitnodigt 

tot ontmoeting en geschikt is voor activiteiten. In verbinding met bewoners en partners. Een Sociaal 

Plein! Een randvoorwaarde is dat de eigenaar van het terrein, Cees van der Poel, akkoord gaat met 

het onderzoek. Aan deze voorwaarde is voldaan en bevestigd in een gesprek op 1 september 2021. 

In opdracht van de gemeente Dordrecht haalde Wijk voor Wijk input op bij bewoners en 

samenwerkingspartners en onderzocht de mogelijkheden. Volgens afspraak met de gemeente 

resulteerde dit in:  

 Plan van aanpak 

 Hoe betrekken we de buurtbewoners? 

 4 Buurtbijeenkomsten waaronder een workshop voor kinderen 

 Met bouwstenen naar haalbare doelen 

 Samenvatting 

 Duurzaam vervolg 

De bevindingen, inclusief een voorstel voor een duurzaam vervolg, komen terug in deze rapportage.  

 

 

 

 

“Ik hoop op een 

gezellige 

ontmoetingsplaats 

voor jong en oud. Die 

missen we nog in 

Crabbehof.” 

Ram (72) 
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Plan van aanpak 
 

Na de toekenning van de offerte ‘ontwikkelen plan Sociaal Plein’ hebben Wijk voor Wijk en Pip & Zo 

de bedachte projectaanpak ingedeeld in verschillende fases:  

Fase 1: Overleg met eigenaar van het terrein, Buurtwerk en Bibliotheek – 

september 2021 

 
Eind augustus 2021 is gestart met een oriënterend gesprek met de eigenaar van het terrein, Cees van 
der Poel. Samen met hem is gekeken wat de mogelijkheden zijn om de parkeerplaatsen voor de 
panden van Wijk voor Wijk en Pip & Zo te verplaatsen. Dit naar aanleiding van de klachten van de 
bewoners om tijdens de geplande activiteiten hun auto’s te verplaatsen. Gekeken is naar de meest 
geschikte oplossing om parkeerplekken definitief te verplaatsen naar de zijkant van de ruimte. In het 
basisplan is het mogelijk om zes vaste parkeerplaatsen te creëren met een parkeerbeugel.  
 
Daarnaast hebben de samenwerkingspartners Buurtwerk, de bibliotheek, Wijk voor Wijk en Pip & Zo 
gesproken over het uitbouwen van initiatieven met de thema’s: diversiteit, bestrijding van 
eenzaamheid, groene duurzame en een attente zorgzame buurt. In deze gesprekken kwam naar 
voren dat er behoefte is om meer initiatieven samen te organiseren.  
 
Met de directe huurders van nummer 23 en 25 aan het plein zijn meerdere gesprekken geweest. 

Voor de huurders is meer groen en een vaste oplossing voor het parkeren een toegevoegde waarde. 

Zij vinden het gezellig dat er buurtactiviteiten worden georganiseerd en dat er mogelijk een plek 

komt waar ze zelf ook activiteiten kunnen organiseren. Ze staan positief tegenover de veranderingen 

die voorgesteld zijn: uitbreiding van groen, zebrapad, ruimte om elkaar te ontmoeten en vaste 

parkeerplekken aan de zijkant van het plein. 

Bij garagebedrijf Hassing zijn wij meerdere keren langs geweest om de plannen te bespreken. Tevens 

is de eigenaar uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Helaas kon hij niet komen, maar hij heeft wel zijn 

input gegeven. De wens is dat de toegangsweg naar zijn loods (gesitueerd naast Wijk voor Wijk) vrije 

doorgang heeft.  

 

 

“Het is een mooie plek om gezellig koffie te drinken samen. 

Nog mooier wordt het 

met een warmere 

aankleding, 

bijvoorbeeld met een 

buitenkleed en 

bloembakken.” 

Mijnie (78)  
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De resultaten van de verkenningsbijeenkomsten zijn hieronder weergegeven: 

Directe betrokkenen (eigenaar terrein, Pip & Zo, Wijk voor Wijk, Buurtwerk, Bibliotheek, huurders 

23 en 25):  

Naam organisatie Gesprek data Gespreksresultaten 

Wijk voor Wijk /  
Pip & Zo 

25 augustus 2021  Activiteiten organiseren van 9-17 uur op 
maandag t/m vrijdag. 

 Geen vaste meubels i.v.m. overlast voor 
buurtbewoners. 

 Bewoners kunnen activiteiten aanmelden 
zodat hulp of toezicht geboden kan 
worden. 

 Parkeerplekken verplaatsen. 

Eigenaar terrein 1 september 2021  Akkoord met het verplaatsen van de 
parkeerplekken, gaat ook in gesprek met 
huurders en garagebedrijf Hassing. 

 Wil deelnemen aan de slotbijeenkomst. 

Buurtwerk, Pauline 1 september 2021  Buurtwerk wil betrokken zijn bij de 
verschillende activiteiten.  

 Huiskamer van de toekomst en sociaal 
plein verbinden. 

 Veiligheid - zebrapad! 

Directe huurders 
nummer 23/25 

5 september 2021  Belangrijk dat er vaste parkeerplekken 
komen en met een beugel afgeschermd.  

 Groen en aantrekkelijk plein.  

Bibliotheek, Viona en 
Sandra 

8 september 2021  Hebben aangegeven dat de bieb blij is 
met de ontwikkeling van een Sociaal 
Plein.  

 Staan zeker open voor een samenwerking 
om activiteiten te organiseren als 
thema’s dit toelaten. 

 

Fase 2: Organiseren van vier bijeenkomsten voor professionals in de wijk, bewoners 

(2 sessies) en kinderen  – oktober 2021 

 
Bijeenkomst professionals op 6 oktober 2021: 
Omdat er in de wijk Crabbehof veel verschillende professionals werken die contact hebben met 
verschillende groepen bewoners, is er een bijeenkomst georganiseerd waarin kennisoverdracht over 
de behoeftes centraal stonden. Hierin kwam één thema elke keer naar boven en dat is dat bewoners 
een attente, zorgzame buurt willen hebben om elkaar te ontmoeten. Zowel binnen als buiten met 
een drankje en een hapje. Professionals zien de behoefte, maar het is soms lastig om de juiste locatie 
te vinden. De toegevoegde waarde van een Sociaal Plein wordt zeker bevestigd.  
 
Bij de bijeenkomst waren twee medewerkers van de afdeling Handhaving aanwezig. Zij hadden tips 
vanuit de behoefte van de bewoners en vanuit de kant van de gemeente in verband met mogelijke 
overlast. Ze gaven aan graag betrokken te blijven en een aandeel te leveren in het meedenken over 
de veiligheid van het Sociaal Plein. 
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Bijeenkomsten buurtbewoners op 7 oktober in de middag en op 7 oktober in de avond: 
Op 7 oktober hebben wij vijftig bewoners met diverse achtergronden gesproken. De leeftijden lopen 
uiteen van 30 tot 90 jaar en ze hebben diverse culturen. Bewoners zijn uitgenodigd via posters in de 
wijk en doormiddel van flyers die verspreid zijn vanuit de bibliotheek, Buurtwerk en diverse andere 
maatschappelijke organisaties. Daarnaast hebben wij bewoners gesproken tijdens een 
georganiseerde activiteit vanuit Wij Crabbehof en tijdens onze rondjes door de wijk.  

Op nummer 1 in de top 5 staat ELKAAR ONTMOETEN. Welke groep we ook spraken (kinderen, 
ouderen of nieuwe inwoners), elkaar ontmoeten en leren van elkaars cultuur was een terugkerende 
punt. Een plek waar mensen elkaar kunnen spreken, samen kunnen eten en drinken en waar 
initiatieven worden georganiseerd die mensen verbindt. Het liefst in samenspraak met de bewoners 
zelf. Een Sociaal Plein zorgt ervoor dat buurtbewoners elkaar kunnen treffen.  

De samenwerkingspartners ondersteunen initiatieven door het signaleren van kwesties, het leggen 
van verbanden, het assisteren bij het schrijven van aanvragen en het aanzwengelen van discussies. 

We hebben ook met elkaar besproken hoe het fysieke plein er uit zou moeten komen te zien. Ook 
daar was de duidelijke boodschap GROEN en DUURZAAM. Vooral veel groene planten en ruimte om 
te sporten, eten en drinken, markten te organiseren en wijkactiviteiten.  

Bijeenkomst kinderen op 6 oktober in de middag: 
De laatste bijeenkomst die werd georganiseerd, was voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Bij de locatie 
van Pip & Zo hebben kinderen hun ideeën voor de inrichting van het fysieke plein verwerkt in een 
heus kunstwerk. Deze kunstwerken zijn bewaard en gebruikt tijdens de andere buurtbijeenkomsten. 
De kinderen kregen een blanco basis en een foto van het plein zoals het nu is ingericht. Wat opviel 
was dat elk kind, zonder dat dit besproken was, de parkeerplaatsen aan de zijkant tekende. Het 
antwoord was “ wel zo veilig en verkeersvriendelijk”. De ideeën die de kinderen hebben zijn: groen, 
veel plantjes die ze kunnen onderhouden en veel ruimte om spelletjes of sporten met elkaar te doen.  

Tussentijds overleg met eigenaar van het terrein en de gemeente Dordrecht:  
Na het organiseren van de bijeenkomsten zijn er in oktober tussentijds overleggen geweest met de 
eigenaar van het terrein,  de wijkmanager Crabbehof  en de senior beleidsondersteuner Zorg & 
Ondersteuning van de gemeente Dordrecht. Afgesproken is dat Wijk voor Wijk de resultaten en de 
vertalingsslag zullen verwerken in een eindrapportage.  

 



 

7 
 Rapportage Sociaal Plein 

Fase 3: Resultaten omzetten naar haalbare doelen in de eindrapportage – november 

2021 

 

Na het ophalen van de informatie binnen de buurt, verwerkt Wijk voor Wijk dit in een 

eindrapportage. De verkregen informatie gebruiken we om een duidelijk beeld te geven wat de 

verwachtingen zijn binnen de buurt. Maar ook welke aanpassingen er mogelijk zijn. De 

eindrapportage wordt in december besproken met de senior beleidsondersteuner Zorg & 

Ondersteuning, Lindy van Hooijdonk.  

Met de samenwerkingspartners, Buurtwerk en Bibliotheek is afgesproken om de mogelijke 

aanpassingen van het terrein fysiek te laten zien tijdens een wijkfeest. Het feest stond gepland voor 8 

december, maar door de huidige coronamaatregelen wordt dit feest verplaatst. Wethouder Peter 

Heijkoop heeft aangegeven hierbij aanwezig te willen zijn. Wij zullen hem zeker opnieuw uitnodigen. 

De aangevraagde wijkwens voor het Winterfeest is toegekend en zal gebruikt worden voor een 

nieuw te organiseren feest. 

Hoe betrekken we de buurtbewoners? 
 

Doelgroepen 

Crabbehof is een wijk met veel verschillende nationaliteiten. Het Sociaal Plein is voor iedereen en wij 

hebben geprobeerd om een diversiteit van doelgroepen te bereiken voor onze bijeenkomsten. 

Uitgenodigd hebben wij de volgende groepen: 

 (Oudere) wijkbewoners, op zoek naar sociale contacten en ontmoeting 
 Kinderen die graag samen willen spelen of bewegen  
 Bewoners die graag samen bezig zijn, bijvoorbeeld handwerken of een mozaïek bank maken, 

met groen bezig zijn, met hun handen werken (upcycling) 
 Bewoners (jong en oud) die samen activiteiten willen organiseren in de buitenlucht, 

bijvoorbeeld dansen, muziek, bewegen of samen koken en eten 
 

 

Door corona kon de geplande 

wintermarkt op 8 december helaas 

niet doorgaan. Maar uitstel is geen 

afstel. Zodra de situatie het toelaat 

komt er alsnog een feest voor en 

door bewoners. De wijkwens 

hiervoor is al toegekend.  
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Communicatie 

Om zoveel mogelijk input te krijgen vanuit de bewoners en professionals hebben we een plan van 

aanpak gemaakt, specifiek voor de communicatie rondom het onderzoek. We hebben hierbij de 

samenwerking opgezocht met Govert Laurens, winnaar van de ZomerOndernemer Drechtsteden 

2021 en bewoner van Crabbehof. Verschillende communicatiemiddelen, waaronder de posters en 

flyers, zijn door hem ontworpen. We hebben met de communicatiemiddelen rekening gehouden met 

de verschillende doelgroepen. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van ons eigen netwerk en die 

van onze samenwerkingspartners in de wijk.  

Alle communicatie heeft plaatsgevonden in september en oktober 2021.  

Middelen Locaties, kanalen Doelgroep 

Flyers en posters, naast 
de oproep voor ideeën, 
was er een prijsvraag 
voor een naam voor het 
plein. Hier zijn meerdere 
inzendingen voor 
gekomen. 

Flyers en posters zijn breed verspreid in 
de wijk.  

Alle bewoners 
Kinderen: alle kinderen die 
een boek leenden bij de 
bibliotheek kregen een 
flyer mee met de 
uitnodiging voor de 
kinderworkshop 

Persoonlijk contact Bezoek op locatie aan de deur  
Zorgcentrum Crabbehoven 

Direct omwonenden, 
oudere wijkbewoners 

Posts social media Facebook, twitter, LinkedIn, website 
Wijk voor Wijk 

Alle wijkbewoners 

Galerij Magazine Afhaalpunten: Stoof en Wijk voor Wijk Alle wijkbewoners 

Persbericht Lokale media waaronder Dordt Centraal 
en Via078 

Alle wijkbewoners 

Buurtbijeenkomsten 
voor: professionals, 
kinderen en bewoners 

Bij Wijk voor Wijk, Pip & Zo en op het 
pop-up terras 

Ouderen via Wij Crabbehof 
kinderen 

 

Verspreiding flyers 
Partners als Buurtwerk, bibliotheek, Basisschool 
Don Bosco, Kinderopvang de Bosuiltjes, 
buurtbewoners aan de Savornin Lohmanweg, 
bewoners in het eerste blok van de Groen van 
Prinsterenweg, apotheek Crabbehof, 
Expertisecentrum Crabbehof, Zorggroep 
Crabbehoven, Sociaal Wijkteam, Hassing 
autobedrijf en diverse winkels in winkelcentrum 
Crabbehof (Dirk van der Broek, fietsenhandel en 
slagerij Kaswa) hebben meegewerkt aan de 
verspreiding van de flyers in de wijk.  
 

Wijk voor Wijk heeft de aankondigingen voor de 

bijeenkomsten ook aangebracht op de eigen 

voertuigen zodat ze overal in de buurt te zien 

waren.  
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Resultaat 
In totaal hebben 50 buurtbewoners en 10 kinderen deelgenomen aan de bijeenkomsten. Naast de 
informatie verzameld tijdens de bijeenkomsten, hebben wij ook in gesprekken met buurtbewoners 
hun wensen opgehaald.  
  

Top 5 Fysieke kenmerken Sociaal Plein 

1. Vaste parkeerplekken aan de zijkant van het plein. 

2. Vaste planten of kleine bomen. 

3. Stevige plantenbakken. 

4. Straatstenen waarop activiteiten georganiseerd kunnen worden, zoals dans workshops of 

spelletjes. 

5. Flexibele meubels/markt kraampjes om snel een makkelijk een klein evenement te 

organiseren. 

 Top 5 Activiteiten Sociaal Plein 

1. Elkaar ontmoeten, Eten en drinken, culturele maaltijden organiseren. Kennis maken met 

elkaars cultuur. 

2. Beweeg activiteiten. Bewoners willen graag zelf Tai Chi lessen organiseren. 

3. Dansen en muziek voorstellingen. 

4. Kinderen activiteiten gericht op sport en spel. 

5. Markten, zowel op sociaal- als op duurzaamheidsgebied. Denk aan informatie markten over 

energie, hergebruik of circulair afval. Maar ook lokale snuffel markten of seizoen markten. 

 

Prijsvraag voor naam van het plein 

Meerdere bewoners hebben een naam bedacht voor het Sociaal Plein. Op dit moment komen er nog 

steeds inzendingen binnen. Bij de officiële opening van het plein wordt deze naam onthuld.   

 

 

 

 

 

 

“Mijn inzending voor een 

naam is (Rustig) Babbelplein. 

Ik woon alleen, maar vind het 

fijn om met mensen te 

praten.” 

Hans (75) 
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Met bouwstenen naar haalbare doelen 
 

Met de opgehaalde informatie begint het werk pas echt.  

Na het bespreken van de rapportage met de gemeente Dordrecht zetten we de opgehaalde 

informatie om in haalbare doelen. De doelen bestaan uit twee delen:  

1. Fysieke inrichting. 

2. Intensivering samenwerking, communicatie naar bewoners, activiteiten op thema’s en 5  

pleinoverleggen per jaar. 

Doel 1: Fysieke inrichting van het Sociaal Plein 

Uitgangspunt is de basistekening hieronder. Gekeken is naar de praktische invulling van de 

parkeerplekken en met basis aanpassingen een aantrekkelijke buitenruimte creëren voor het 

organiseren van initiatieven voor, door en met bewoners.  

 

 

De bovenstaande inrichting van het plein is na overleg met de wijkmanager en een collega van de 

afdeling Verkeer begroot. De kosten liggen ongeveer tussen de € 7.500,- en € 10.000,- bij gebruik van 

bestaande en sommige nieuwe materialen. Wijk voor Wijk en Pip & Zo vinden gebruik van duurzame 

materialen en recycling erg belangrijk. Doel wordt dan ook om het plein te verbouwen met 

hergebruik van een aantal materialen, werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden door 

medewerkers van Wijk voor Wijk, voor zover mogelijk, en vrijwillige inzet van bewoners in de wijk. 

De eigenaar van het terrein, Cees Van der Poel, heeft aangegeven de plannen te steunen, maar voelt 

zich niet verantwoordelijk voor de kosten. Hij hoopt op een samenwerking met de gemeente en 

huurders, zodat er gezamenlijk gekeken kan worden naar de benodigde werkzaamheden en 

financiering. 
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Doel 2: Intensivering samenwerking, communicatie naar bewoners, activiteiten op 

thema’s en 5 pleinoverleggen per jaar  

Buurtwerk, de Bibliotheek, Pip & Zo en Wijk voor Wijk gaan intensiever samenwerken om activiteiten 

te verbinden. De activiteiten worden georganiseerd op verschillende thema’s die spelen in de wijk. 

Een afgevaardigde van de organisatie neemt deel in het pleinoverleg. Jaarlijks komen er  vijf plein 

overleggen om daarna de activiteiten te publiceren in de wijkkrant De Galerij. Op 11 januari 2022 is 

de kick-off van het eerste plein overleg op het Sociaal Plein samen met vrijwilligers en betrokken 

bewoners.   

De samenwerkingspartners hebben als uitgangspunt de volgende thema’s: 

 Elkaar ontmoeten. 

 Bestrijding eenzaamheid en zorgen voor veerkracht bij bewoners. 

 Aandacht voor diversiteit tijdens de georganiseerde activiteiten. 

 Zorgen voor een schone, groene en duurzame buurt. 

 

Deze thema’s sluiten aan bij de thema’s van de stad. De thema’s komen terug in: Wij maken Dordt, 

Beleidsplan WMO en het beleidsdocument ‘Ontmoeten’.  
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Duurzaam vervolg 
 

Aanvullend heeft de gemeente gevraagd om te kijken naar een duurzame samenwerking tussen de 

partners met oog op de toekomstige Huiskamer van de wijk en het Sociaal plein. Tijdens de plein 

overleggen met Buurtwerk, de Bibliotheek, Pip & Zo en Wijk voor Wijk worden de gezamenlijke 

activiteiten besproken. Tevens zijn er bij de samenwerkingspartners wensen om de Huiskamer van 

de wijk en het Sociaal Plein te verbinden door een regenboog zebrapad aan de Savornin Lohmanweg. 

Dit zijn wensen voor de toekomst die uitgewerkt worden in samenwerking met de gemeente 

Dordrecht.   

Fase 1: Samenwerking partners en bewoners verduurzamen 
1. Gezamenlijke uitstraling georganiseerde initiatieven en buurtagenda met ieder zijn eigen 

identiteit.  

2. Gezamenlijke communicatie naar bewoners of de wijk. 

3. Verzamelde activiteiten worden op thema’s ingedeeld. Een aantal activiteiten zijn: culturele 

maaltijden laten bereiden door bewoners en dit gezamenlijk opeten, dans en muziek 

middagen, lokale kleine buurtmarkten en sport en spel activiteiten. 

4. 5 pleinoverleggen per jaar inplannen voor vaststellen van de activiteiten, eigenaarschap en 

onderhoud plein. 

Fase 2: Bouwactiviteiten basisplein 
1. Verbouwing en financiële bekostiging bespreken met eigenaar van het terrein, gemeente 

Dordrecht, samenwerkingspartners, Pip & Zo en Wijk voor Wijk. 

2. Verbouwingswerkzaamheden van het plein kunnen uitgevoerd worden door vrijwilligers uit 

de wijk, medewerkers van Wijk voor Wijk (voor zover mogelijk) en inzet van 

samenwerkingspartners.  

3. Netwerk uitbreiden van vrijwilligers.  

4. Circulair project ‘Van plastic afval uit de wijk gaan studenten van de TU Delft samen met 

bewoners verplaatsbaar meubilair maken’.  

5. Project Social Sofa – samen met de gemeente kijken naar een passend alternatief. 

Voorbeelden zie hieronder. 

6. Communicatie door de samenwerkingspartners, zoeken naar sponsoren (bouw)materialen. 

Fase 3: Opening  
1. Activiteiten vaststellen en buurtagenda opmaken voor 2de helft van het jaar. 

2. Opening tijdens een mogelijk Zomerfeest. 

3. Samenwerking van de vier partners vastgelegd in het convenant. 

Om de bovenstaande fases uit te voeren en te coördineren gaan we zo snel mogelijk in overleg met 

de gemeente Dordrecht, Lindy van Hooijdonk.  
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Conclusie 
 

Buurtbewoners vinden het aanbod van activiteiten prettig en maken hier graag gebruik van.  De 

samenwerking tussen Buurtwerk, de Bibliotheek, Pip & Zo en Wijk voor Wijk wordt geoptimaliseerd 

met in ieder geval een pleinoverleg 5 keer per jaar. 

Het opstellen van een gezamenlijke buurtagenda is bij uitstek een geschikte methode om te 

waarborgen dat de wensen en behoeften van zowel bewoners, samenwerkingspartners en andere 

betrokkenen bij de buurt bij elkaar worden gebracht. Het pleinoverleg, eenduidige communicatie en 

co-eigenaarschap zijn belangrijk om het Sociaal Plein optimaal te laten slagen. Met vier partijen sta je 

sterker en bewoners weten waar ze aan toe zijn.  

Het onderzoek heeft opgeleverd dat een aantrekkelijk plein meer ontmoetingen kunnen opleveren  
binnen de buurt. We bouwen verder aan een netwerk van bewoners en experts die zich inzetten 
voor de wijk met als themapunten: diversiteit, bestrijding van eenzaamheid en een schone, groene 
en duurzame buurt. Ook willen we de samenwerking met bewoners versterken om zo de krachten te 
kunnen bundelen.  
 
Het onderhoud van het plein wordt samen met bewoners opgepakt. Bewoners hebben aangegeven 
het onderhoud van het Sociaal Plein belangrijk te vinden en zijn bereid mee te helpen aan het 
onderhoud of het organiseren van activiteiten. Het collectief onderhouden van het plein is onderdeel 
van de kracht binnen het Sociaal Plein. Een aantrekkelijke wijk zorgt voor meer leefgenot. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Door de aanwezigheid van de mensen voel ik me welkom, 

ook al spreek ik weinig Nederlands. Het voelt net als thuis.” 

Dragan (68) 

 


