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   Trots op de bibliotheek Bouwlust

   Stichting Solidair nog even uit de brand

   Muurschildering bij basisschool De Zuidwester

  Ontmoeting is  
toekomst van  
bedrijfsruimten  
Zichten

Afgelopen december werd 
bij inbraak het pand aan het 
Sterrenoord van Stichting 
Solidair getroffen door balda-
digheid met zwaar vuurwerk, 
met brand als gevolg. Hoe 
gaat het nu met die stichting?

Stichting Solidair heeft 14 vrij-
willigers die onder meer voed-
selpakketten uitdelen, op huis-
bezoek gaan en gaan mee naar 
het ziekenhuis als dat nodig is. 
Er hoort een kringloopwinkel 
bij die eerder een weggeefwinkel 
is. De stichting richt zich op de 
arme en hulpbehoevende mens. 
De absoluut niet rijke stichting 
kreeg door het vandalisme op 
30 december een schadepost van 
zo’n € 6.000.

Wat nu? Voorzitter Herschel 
van der Pad: “Er was veel scha-
de aan de sponningen en de ra-
men. Een groot deel van onze 

kringloopspullen verbrandde. 
Wij hebben geen geld voor een 
verzekering. Stichting Solidair 
werd na de brand overeind ge-
houden door steun van de ge-
meente Den Haag en cabaretier 
Sjaak Bral. Vrijwilligers van So-
lidair knapten samen met leden 
van een Haagse politieke partij 
het pand weer op”.

U bent nu gered? Van der Pad: 
“Wij hebben nog geld om tot 
oktober of november door te 
kunnen gaan. Met hulp van 
MOOI! hopen wij een structu-
rele subsidie van de gemeente 
Den Haag te kunnen krijgen 
om zo door te kunnen gaan. 
En dan nog zijn wij er niet. 
Door een verkeerde registratie 
in 2018 van de meter liepen wij 
een schuld van € 21.000 op bij 
Eneco. Er is een betalingsrege-
ling maar er is eigenlijk geen 
geld om dat te betalen.”

Tot slot doet Van der Pad nog 
een oproep: “Om verder te kun-
nen gaan, heeft Stichting Soli-
dair nog veel geld nodig. Do-

naties zijn van harte welkom 
op NL87 ABNA 0447 1704 49 
t.n.v. Stichting Solidair.”

Ronald van der Spiegel

Op 2 juni vond er een digitale 
informatieavond plaats over 
de komende stadsvernieu-
wing in De Zichten. Soort-
gelijke avonden hebben ook 
plaatsgevonden voor De 
Gaarden en de Dreven.

De Zichten krijgt een meer 
stedelijk karakter met verdich-
ting van woningen in blokken 
met deels hoogbouw. Passende 
en voldoende voorzieningen, 
openbare ruimte, groenvoor-
ziening en ontmoetingsplaatsen 
zijn dan ook belangrijk om de 
leefbaarheid in de buurt te kun-
nen versterken.

De huidige bedrijfsruimten aan 
Het Zicht en aan Het Ruimzicht 
gaan hierin een belangrijke rol 
vervullen. De beide rijen met 
gebouwen worden gerenoveerd 
en heringericht. Nu zijn er be-
halve garageboxen bedrijven 
gevestigd waaronder een Pool-
se supermarkt, een tweede-
hands spullenwinkel, een hon-
den trimsalon en een dames 

kapsalon. Deze bedrijvigheid 
heeft een geringe functie voor 
de buurt.

Open binnentuinen
Het plan is deze twee stroken 
aan de achterkant met elkaar te 
verbinden door de binnentui-
nen open te maken. Hierdoor 
ontstaat er ruimte voor de vesti-
ging van nieuwe voorzieningen 
met een duidelijke meerwaarde 
voor de buurt en de wijk, zo-
als een huisartsenpraktijk, een 
praktijk voor fysiotherapie, een 
apotheek en een sportschool. 
Ook sociale voorzieningen krij-
gen een plek zoals bijvoorbeeld 
een buurtkamer, een ontmoe-
tingsruimte voor jongeren en 
lichte horeca met terrasjes.
Voorzien wordt verder in kleine 
maakbedrijven, werkplaatsen 
en leer werkbedrijven. Samen 
zullen deze voorzieningen en 
bedrijvigheid gericht zijn op 
het verbeteren van de sociale 
leefbaarheid.

Harold Pernot

Zodra je binnenkomt zie je met-
een al dat dit geen standaard 
bibliotheek is. Je wordt verrast 
door de open lichte ruimte met 
een diversiteit aan mogelijkhe-
den: een ruime leeshoek, kin-
derboekengedeelte, een bar in 
de ontmoetingszaal en een open 
trap naar de bovenverdieping, 
waar zich werkplekken voor 
cursusdoeleinden bevinden. 
Menko Verburg, verantwoor-
delijk voor de programmering 
van activiteiten en voor com-
municatie en PR, vertelt razend 
enthousiast over ‘zijn’ nieuwe 
werkomgeving. Het wordt een 
centrale ontmoetingsplaats in de 
wijk. Het is nu het enige filiaal 
dat samen onder één dak huist 
met Stichting Mooi Welzijn. 

“De kracht zit hem met name 
in de plek van ontmoeting én 
de spiksplinternieuwe collectie, 
waarin culturen elkaar kunnen 
vinden. We zijn er niet meer al-
leen om boeken te lezen. Je kunt 
hier ook tijdschriften en kranten 
lezen, werken en studeren, kof-
fiedrinken en straks wanneer er 
helemaal geen maatregelen meer 
zijn, gebruikmaken van compu-
ters en printers. In deze tijd van 

corona konden beperkt boeken 
worden uitgeleend. Maar we zijn 
heel blij dat we boekenpakket-
ten mochten samenstellen voor 
de basisscholen in de buurt. We 
hebben een mooie brede collec-
tie, inclusief NT2 taalboeken. 
De omringende scholen weten 
ons gelukkig goed te vinden!”

Feestelijke opening
De bibliotheek is dagelijks ge-

opend van 11.00 tot 17.00 uur 
(donderdag tot 19.00 en zaterdag 
tot 16.00 uur). “We gaan op 8 
september extra vieren dat we nu 
echt open zijn. Uiteindelijk heb-
ben we het aan de bewoners zelf 
te danken dat er nu dit prachtige 
filiaal is gerealiseerd en daar zijn 
we ongelofelijk trots op!”
 
Ben Damen

Het nieuwe filiaal van de bi-
bliotheek Den Haag bevindt 
zich aan de zijkant van het 
wijk- en dienstencentrum 
Bouwlust. Dit filiaal zal op 8 
september feestelijk worden 
geopend. 

De redactie sprak met leer-
kracht Marlies Keus en kunste-
naar Ellen Endhoven, die samen 
met kunstenaar Willem van der 
Hofstede het ontwerp heeft be-
dacht en met hem de schilde-
ring in één week heeft gemaakt.
Het stelt een blauwe lucht voor 
met de skyline van Den Haag. 
Naast bekende gebouwen uit het 

centrum, zijn er enkele flats en 
een gedeelte van het stadskan-
toor (sommige kinderen dach-
ten dat dat gebouw in New York 
of Turkije stond) uit Escamp 
aangebracht. Verder “vliegt” 
er een voetbal voorbij. Toepas-
selijk, omdat de beschilderde 
muur aansluit op de voetbal-
kooi die ervoor ligt.

Herschel van der Pad: “Om verder te kunnen gaan, heeft Solidair 
nog veel geld nodig.”

Kunstenaar Ellen Endhoven.

Directeur Dominique Guit liep al een tijdje met plannen 
rond om het schoolplein van haar school aan de Marter-
rade aantrekkelijker te maken. Naast het plaatsen van 
enkele speeltoestellen is er nu ook een muurschildering 
aangebracht.

Kernwaarden
In de lucht zijn drie ballonnen 
geschilderd waarop de kern-
waarden van de school staan: 
“Vertrouwen, Samen en Eige-
naarschap”. De eerste twee be-
grippen zijn vrij duidelijk. “Met 
“Eigenaarschap” bedoelen wij 
dat de kinderen met hun ta-

lenten zelf meewerken aan hun 
ontwikkeling en verantwoor-
delijk zijn voor hun eigen leer-
proces”, legt Marlies uit. “Ver-
trouwen” en “Eigenaarschap” 
staan in het Engels op de bal-
lonnen geschilderd, dus “Trust” 
en “Ownership. ”Omdat het qua 
aantal letters beter paste”, vult 

Ellen aan. Zowel de schoolkin-
deren als de mensen die vanuit 
hun woningen aan de overzijde 
op de muur kijken vinden het 
mooi.
Het plan is om voor de zomerva-
kantie ook een kunstwerk in de 
hal te maken, waaraan de kinde-
ren zelf mogen meewerken.

Ellen -die ook creatieve lessen 
geeft op De Zuidwester- heeft 
nog meer kunstwerken gemaakt 
in deze wijk. O.a. de schilderin-
gen aan het Sterrenoord zijn van 
haar hand.

Rick Baron


