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VERSCHIL
Het is een vroege maandagochtend. Edward zet zijn macbook aan en haalt de mail binnen. Zo, 73
ongelezen berichten. Werk aan de BuurtLABwinkel. Zijn telefoon gaat. Het is Bart. ‘Goedemorgen.
Goed weekend gehad?’ vraagt Bart. ‘Ja prima hoor. Nog wat zitten puzzelen op ons jaarverslag.’
antwoordt Edward. ‘Heb je het al af? Toch wel een verhaal erbij geschreven zoals ieder jaar? Want
die verhalen maken wel het verschil.’ reageert Bart. Edward zucht. Het is inmiddels al een jaar
geleden dat hij het laatste BuurtLABverhaal heeft geschreven. De reden?! Simpel, gebrek aan tijd.
Bij BuurtLAB is het dagelijks schakelen tussen de uitvoering, beleid, fondswerving, impactmeting,
administratie, sponsors zoeken, plannen schrijven, verantwoording afleggen, telefoon opnemen,
mail beantwoorden, boeken lezen, social media bijwerken, website updaten, koffie drinken met
derden, brainstormen, facturen betalen en bonnetjes inboeken. En tussendoor zijn Bart en Edward
druk bezig de mensen, die actief zijn bij/voor/namens BuurtLAB, te steunen hun droom voor de
stad te verwezenlijken. Hen stimuleren te ondernemen, ruimte te pakken, kansen te zien en
grijpen, fouten durven maken, vallen, weer op te staan en netwerken aan elkaar te knopen. Het
begint met een idee en gaandeweg maken ze samen een uitvoerbaar plan, waar mensen zelf de
regie hebben. Betrokken mensen krijg je als je mensen echt betrokkenheid geeft. Dat maakt het
verschil. Mensen zitten niet bij Bart en Edward aan tafel, nee, Bart en Edward zitten bij hen aan
tafel.
Edward zucht nogmaals en is stil. ‘Ik begrijp dat je even op verhaal moet komen Ed. Als je nou
komend weekend gewoon een ochtend blokt in je agenda , dan komt het wel goed met dat
verhaal. Creativiteit moet je inplannen!’ lacht Bart. Edward houdt wijselijk zijn mond. ‘O ja, ik heb
met Marleen de financiele cijfers van 2015 in kaart. We sluiten af met een klein negatief verschil.’
zegt Bart nog op de valreep van het gesprek en hangt op. Edward kijkt voor zich uit en probeert
ook dit verlies nog te nemen. Een heel jaar gebuffeld en dan aan het eind van de rit onder de
streep ook nog een negatief resultaat. Hij heeft er geen woorden voor en dat gebeurt hem niet
vaak. Tijd voor koffie en bezinning. Hij pakt zijn macbook en maakt een start met het wegwerken
van zijn mails.
Pling. Daar valt een mail van Marleen in de mailbox met de jaarcijfers van 2015. Edward raapt al
zijn moed bij elkaar en bestudeert de cijfers op zoek naar antwoorden. De kosten voor de huur?
Nee, die geven dat verschil niet. Communicatie dan? Nee, ook niet. Administratie? Publiciteit?
Vervoer? Nee, nee, nee. Personeel? Ja, dat is de grootste kostenpost bij BuurtLAB. Wat een
inzicht. Edward belt Bart. ‘Hey, ik heb even die cijfers bekeken en het zit hem vooral in de
personeelskosten man! Dus ik denk dat jij wat minder moet gaan verdienen. Dan draaien we zo
weer zwarte cijfers. ’ zegt Edward opgewekt. Nu zucht Bart, is stil en houdt wijselijk zijn mond. Hij
werkt wekelijks meer uren dan hij in zijn contract heeft staan en dan nu ook nog salaris
inleveren?! ‘Ed, weet je wat het probleem is? BuurtLAB krijgt voor de uitvoering van al die
concepten het geld vaak wel bij elkaar. Maar daar zit veelal geen geld bij om ons te kunnen
betalen. Het lijkt soms wel dat mensen denken dat BuurtLAB kan bestaan zonder ons. Terwijl wij
juist het verschil maken. Zonder Bart en Edward geen BuurtLAB. En zo moeten wij ieder jaar weer
extra projecten doen om ons salaris te verdienen.’ legt Bart rustig uit. Edward luistert en denkt na.
Bart heeft een punt. ‘Ja Bart, duidelijk verhaal. Maar waar vinden we die structurele financiering
voor de mensen die dagelijks het verschil maken? Hoeft ook niet meteen alles te dekken. Gewoon
net niet genoeg. Daar blijven wij lekker ondernemend van.’ vraagt Edward. ‘Nou, als jij nou nog
een middag blokt dit weekend en hier een goed concept voor schrijft, komt het vast goed man!’
antwoordt Bart en haalt opgelucht adem. Gelukkig, geen salarisverlaging.
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In 2015 deed BuurtLAB de volgende dingen:
Coolzaad
Coolzaad is een aanpak waarbij kinderen in hun buurt (leren) groente kweken, proeven en eten en
andere leuke dingen over de natuur ontdekken. Kinderen bouwen een band op met verse groente,
de natuur en met elkaar. Het belang van het eten van verse groente is groot. Het lijkt er op dat
we maar wat doen wat en we eten maar wat. Er is onvoldoende kennis van voeding. Het
Voedingscentrum adviseert om elke dag twee ons groente en twee keer fruit te eten en daarbij
volop te variëren. Van alle Nederlanders denkt 65% dat ze voldoende groente eet. Maar slechts
18% haalt de aanbeveling van 150 – 200 gram groenten per dag! Dit percentage is waarschijnlijk
nog veel lager in de lage SES buurten. Dit heeft effect op de volksgezondheid. Er zijn veel
aanwijzingen dat door het eten eten van voldoende groente en fruit veel gezondheidswinst
geboekt kan worden. Het RIVM heeft in het rapport 'Ons eten gemeten' o.a. berekend wat dit voor
de Nedelandse situatie op zou kunnen leveren (zie www.rivm.nl).
Coolzaad heeft ontzettend veel in zich om kinderen te boeien en spelenderwijs te laten leren over
alles wat die natuur en in het bijzonder een moestuin biedt. Wij wagen ons niet aan complexe
methodes van groente kweken. Bij Coolzaad houden we het simpel en vinden we dat iedereen
groente kan kweken op een makkelijke manier. Daarvoor gebruiken we stadsmoestuinen
(gebaseerd op het idee van Square Foot Gardening). Houten bakkies (van a tot z MVOgeproduceerd) van 1.30 bij 1.30 meter, verdeeld in 16 vakjes van 30 bij 30 cm, gevuld met
perfecte moestuingrond. In ieder vakje kweek je een groente. Kleine terreintjes in de buurt zijn
veelal geschikt om de stadsmoestuinen te plaatsen en met kinderen in hun eigen buurt aan de
slag te gaan. De stadsmoestuinen zijn makkelijk in onderhoud.
Naast de fysieke inrichting met de bakkies, is er een educatief programma (colleges) waar
kinderen (en hun ouders) wekelijks aan meedoen. Daar waar het kan laten we de uitvoering van
het educatief programma over aan lokale partijen, buurtbewoners, vrijwilligers.
Wij vinden kleinschaligheid een kracht. Klein is het nieuwe groot en wij houden graag grip op de
kwaliteit.

Doelen:
a. kinderen ontdekken hoe de natuur werkt;
b. kinderen leren hoe zij zelf groente kunnen kweken;
c. kinderen proeven, eten verse groente.
In 2015 deden 450 kinderen mee aan Coolzaad op locaties in diverse buurten van Rotterdam.

De leukste tweets over Coolzaad 2015

De fruitbomen staan in hun kisten @ Coolzaad Goudse Rijweg & @hotspothutspot Krootwijk. Laat
die lente maar komen. http://t.co/egEe2y2kl2
De stadsmoestuinen Coolzaad wachten op de lente. Vandaag start eerste activiteiten Oud
Crooswijk. http://t.co/iWjbVMY9f8
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Kinderen leggen bij Coolzaad de Eet af waarin ze beloven goed voor de moestuin te zorgen en
verse groente te eten:) http://t.co/GYtqmLHpW6
Vandaag brainstorm Coolzaad bij @RaboRotterdam @sezginyilgin @RTvanRaaij @jwvogels. Iedere
klas een klassetuin incl. de leukste moestuinles?
Ook in de Agniesebuurt is de lente officieel begonnen: moestuinen op orde brengen, nieuwe
grond, voeding. Coolzaad. http://t.co/R6UHsh7q9O
Vandaag introductie moestuinlessen Coolzaad Jaffa. Enthousiasme is groot bij de kinderen om zelf
te zaaien en kweken #Iederkindeenmoestuin.
RT @dakpark Moestuinieren op het Dakpark met Sport&Activity http://t.co/epZot4xTLb
@BuurtLAB @delfshaven_rdam @CineacDhaven http://t.co/YaE570cQLK
Mooi weer bij de 1ste moestuinles van @buurtlab in de Buurttuin. Kennismaken, groente proeven
en de EET afleggen http://t.co/2ERiZCyl91
Prachtig weer, zon en 40 kinderen die kennismakingslessen Coolzaad beleven aan de Goudse
Rijweg. Zaaien, groente-estafette, compostbingo.
Nu eerst jam maken in de Buurttuin met Meriam van @buurtlab en daarna schapen scheren met
Martin van @kuddeOosthoek http://t.co/g2xGszsiJv
Zelfgemaakte aardbeiensiroop maken met Meriam @dakpark. Verser kan het niet! #coolzaad
http://t.co/Sm2eQNk28P

FC Zylyn
FC Zylyn is een aanpak waarbij we in de buurt met kinderen bewegen en sporten. Het liefst
dagelijks.
Op www.nisb.nl lezen wij: "Het percentage Nederlandse jongeren dat aan de NNGB (Nederlandse
Norm Gezond Bewegen) voor jeugd voldoet, fluctueert fors in de periode 2006-2010, met als
hoogste waarde 26,9% in 2006 en als laagste waarde 17,3% in 2010. Werk aan de winkel dus."
Bewegen en sporten doen we met FC Zylyn daar waar het kan in de buurt. In grote steden liggen
sportaccomodaties veelal aan de rand van de stad en veelal lastig te bereiken. Met FC Zylyn
benutten wij de ruimte en mogelijkheden die de buurt biedt.
FC Zylyn is een buurtsportvereniging, die gedurende het jaar verschillende sporten aan biedt in de
buurt. Kinderen maken kennis met verschillende sporten en spelen zij wedstrijden tegen teams
elders uit de stad. Voorbeelden zijn: Basketbal 3 tegen 3, Glow In The Dark Basketbal, de
BuurtHockeyBokaal, Open Rotterdamse Kampioenschappen Stoepranden,
Cruyffcourtkampioenschappen voetbal 6 tegen 6, schaatswedstrijden Schaatsbaan Rotterdam, de
1km- en 2km Kidsrun Marathon Rotterdam.
Naast het aanbod van beweeg- en sportactiviteiten, leidt FC Zylyn buurtbewoners op. In deze
opleiding Leider Sportieve Recreatie (LSR) leren zij het volgende (bron: NSA): 'Een LSR-opleiding
is gericht op het aanreiken van kennis en vaardigheden waardoor je op een verantwoorde,
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eigentijdse en stimulerende wijze leiding kunnen gaan geven aan groepen en/of individuele
recreatieve sporters (kinderen, jongeren én volwassenen). In de opleiding staan talrijke
pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden centraal over onderwerpen als:
verantwoord leidinggeven, sport- en spelrepertoire, materialenkennis, organisatie van activiteiten
en evenementen en het voorkomen van blessures en ongevallen (EHBSO). ' Deelnemers die
slagen, krijgen een erkend diploma. Meer informatie, zie website NSA.

Doelen:
a. kinderen bewegen en sporten minimaal twee keer in de week;
b. kinderen leren en ervaren het belang van bewegen en sporten. Waar is het goed voor?;
c. kinderen leren de betekenis van teamverband en verenigingsleven;
d. buurtbewoners en kinderen bepalen in samenspraak met BuurtLAB het aanbod van FC Zylyn in
hun buurt en dragen naar vermogen bij aan uitvoering van het programma.
FC Zylyn was in 2015 actief in de buurten Cool en Crooswijk en Oudeland.
In totaal deden zo’n x kinderen mee aan de activiteiten van FC Zylyn.

De leukste Tweets FC Zylyn 2015

@STJrotterdamnrd #Voetbalcompetitie #FCZylyn @BuurtLAB nog niet begonnen, maar #jongeren
zijn al aanwezig! #Schuttersveld @kc_rdam http://t.co/li9JjD9x0k
Testen van Glowinthedark basketbal FC Zylyn. Binnenkort toernooi:) http://t.co/dwJTelptGR
Morgen trainen FC Zylynkids voor de eerste Rotterdamse Sprintkampioenschappen schaatsen olv
schaatscoach:) Woensdag wedstrijden rijden.
Zo, pakken de kids FC Zylyn en @obslandje even een heel podium aan prijzen @schaatsbaanrdam
http://t.co/jrVNqP1m8J
Druk met voorbereidingen voor morgenCruyffcourtkampioenschap 6 tegen 6 op 2 locaties: T
Landje en Schuttersveld @JCFoundation
Ondersteuning en advies @krajiceknl bij Danone voor aanvraag Sportimpuls 2015 FC Zylyn T
Landje en Schuttersveld. http://t.co/Br6si6sb6d
Zo de tshirts voor de kidsrun zijn besteld. 90 kids rennen mee 1000 meter of 2500. Komende
weken nog flink trainen. http://t.co/vqcR87WjHU
Vanmiddag gaan we heerlijk door de stad rennen met 90 kinderen tijdens de Kids Run @obslandje
http://t.co/kPTtv9dIIc
Morgen op twee plekken in de stad @Stichting_SVBN aan de slag voor straatvoetbaltoernooien: 't
Landje en Idaplein.
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Lekker honkballen met/door Neptunus op het Schuttersveld. Zo kunnen kids met veel sporten
kennismaken #fczylyn http://t.co/I8Z66Q2w3J
Alles ingeladen voor de Streetball Masters morgen op het Schouwburgplein. 3 tegen 3 basketbal.
Druk op het #schuttersveld tijdens ambulante ronde. Basketbal #summerleague van @BuurtLAB
http://t.co/rnwyLHu3m2
Vandaag finale RoundBall zomercompetitie op Schuttersveld. http://t.co/o4yQW14Wfp
Mooi bericht: we kunnen vanuit sportimpuls 2 jaar aan de slag met sport in de buurt
Hoogvliet/Oudeland, FC Zylyn
Vanaf vandaag kennismaken met heel veel verschillende sporten? Kom naar de #sportentocht in
Kra-Cro @kc_rdam, @RdSportsupport, @BuurtLAB.
Plan Glowinthedark Basketball Event klaar en 'ingezonden' bij @CityLab010. Go with the Glow!
http://t.co/3mh0APk1m6
Deze week zijn we met FC Zylyn gestart in de buurt Oudeland in Hoogvliet. Drie keer in de week
sporten in je eigen buurt.
Deze FC Zylyn-tenniskanjers van 11-12 jaar uit Cool worden 2e in categorie 13-16 bij Kraijcek
Tennis Tour. https://t.co/Bn4AKbSYFK
We zijn er klaar voor GLOWinthedark Basketball FC Zylyn. Wat een ambiance:)
https://t.co/fl9u0Svnk8
Smakelijke Moestuinen
Gezond eten kun je leren
De Smakelijke Moestuinen heeft als doel kinderen, ouders, pedagogisch medewerkers op
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bewust te maken van de waarde van groenten en het
belang van een gezond voedingspatroon bij kinderen jonger dan 4 jaar. Door middel van
‘Smakelijke Moestuinen Peuterproef’ raken peuters en hun verzorgers al spelenderwijs bekend met
het natuurlijke groeiproces en de voedingswaarde van groenten. Smakelijke Moestuinen draagt
ook bij aan meer kennis over gezonde voedingspatronen voor 0-4 jarigen.
Deelnemende organisaties verbinden zich voor een periode van 3 jaar aan de Smakelijke
Moestuinen. Bij de start ontvangen zij:
a. Een Toolbox vol educatief materiaal en activiteiten over groente;
b. Een moestuin (squarefootgarden) met 16 vakjes waarin 16 gewassen gekweekt gaan worden;
c. Een Moestuinbox met handige gereedschappen en materialen voor bij de moestuin;
d. Gedurende 3 jaar bij de start van het nieuwe moestuinseizoen een zadenpakket en handig
boekje;
e. Ondersteuning: website Smakelijke Moestuinen (www.smakelijkemoestuinen.nl), bezoek
moestuinvrouw, digitale nieuwsbrieven etc.;
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f. Ondersteuning van ouderavonden over het thema verse groente.
De moestuinen worden gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De
zadenpakketten worden gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking.
In de steden waar de Smakelijke Moestuinen wordt uitgevoerd, monitort de lokale GGD de aanpak.
In 2015 deden locaties kinderopvang/peuterspeelzalen uit Rotterdam, Den Haag, Dordrecht,
Leiden en Purmerend mee. Komende jaren breiden we uit naar andere JOGGsteden in het land in
nauwe samenwerking het landelijk bureau JOGG.

De leukste Tweets Smakelijke Moestuinen 2015:
Dagje workshops Smakelijke Moestuinen, squarefootgardening, voor Lekker Fitlocaties Rotterdan.
Uitbreiding met 28 nieuwe locaties.
Nieuwe locaties RotterdanSmakelijke Moestuinen krijgen hun moestuin, materialenbox en
educatieve materialen. Peuters aan de verse groente!
Bezoek locaties Smakelijke Moestuinen in Purmerend. Eens kijken hoe de groente daar groeit en
geproefd wordt door peuters.
Op naar Den Haag voor bezoek locaties Smakelijke Moestuinen. Kijken hoe daar de groente groeit
en gegeten wordt. http://t.co/h4VhhnSq6E
PwC rapport: elke Euro geïnvesteerd in preventie door gezonde leefstijl bespaart 1,7 Euro in
zorgkosten. http://t.co/MvUBnSootc

Proef
Proef staat voor het onderzoeken van en experimenteren met van alles wat de natuur biedt. Die
natuur biedt ons ontzettend veel. Je bent verbaasd wat er met Proef mogelijk is. Proef maakt
nieuwsgierig. Je wilt leren hoe het in elkaar zit. Hoe kan het toch? Waarom werkt het zo? Je
verwondert je. Proef prikkelt de zintuigen. Van nature heeft Proef 'iets' in zich dat je op zoek gaat
naar antwoorden. Maar die antwoorden krijg je niet zo maar cadeau. De natuur geeft haar
geheimen nooit 1, 2, 3 prijs. Proef doe je keer op keer, observeren, bestuderen en herhalen.
Stukje voor stukje maak je een puzzel en werk je aan een logische oplossing.
“Wetenschap en techniek moeten meer aandacht krijgen op de basisschool omdat mensen die
kennis steeds meer nodig hebben in de maatschappij. Kinderen zullen vaker voor technische
beroepen kiezen als ze er enthousiaster voor zijn gemaakt op school.“ Dat stelde de
Verkenningscommissie Wetenschap en Technologie begin dit jaar in een advies.
Proef boeit kinderen en laat hen spelenderwijs leren over de natuur. Bij Proef wagen wij ons niet
aan complexe, natuurkundige vraagstukken. We doen die dingen, die je als kind thuis ook kunt
doen aan de keukentafel, op je balkon, in je tuin. Bij Proef werken kinderen (zonder dat ze het zelf
in de gaten hebben) aan hun zelfvertrouwen. Door zelf ontdekkingen te doen en antwoorden te
vinden, ontdekken zij dat ze veel zelf kunnen. Kinderen worden daardoor ook voor de toekomst:
toekomstproef. Het leukste is om samen met andere kinderen in onderzoek te zijn, samen te
werken en tot ontdekkingen komen. Daar zijn sociale vaardigheden voor nodig en die worden 'op
de proef gesteld'.
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Doelen:
a. Interesse opwekken voor alles dat de natuur heeft te bieden;
b. Het stimuleren van een onderzoekende houding;
c. Kinderen onderzoeksvaardig maken.
Proef voeren we uit met Stichting Abela en Stichting Steensoep.
In 2015 deden x kinderen mee aan de activiteiten van Proef.
De leukste Tweets Proef 2015

Het 'interieur’ van de Proefmobiel is verbouwd. Helemaal klaar voor een nieuw seizoen de natuur
onderzoeken in de buurt. http://t.co/raPlPui9F1
Vandaag deden 75 kids mee bij Proef in Vreewijk @StSteensoep. Morgen weer @Ravottuh Lieven
de Key met 60 kids. Mooi:) http://t.co/nYUvUEmwmQ
Vandaag op pad met de Proefmobiel samen met @AbelaNL. Een middag proefjes doen en de
natuur onderzoeken. http://t.co/DZQ5Fhidrw
Alles staat klaar in de Proefbus voor zondag in Zevenkamp. Proefjes doen, proeven. De natuur
onderzoeken. http://t.co/jfXdcOD3rT
Met de Proefbus op de studiedag van #NME #010 op kinderboerderij De Molenwei @BuurtLAB
https://t.co/Q6BFhr4DlR
Lekker prutsen levert vaak de beste innovaties op. https://t.co/NAp9MDe4nu #FD
RAVOTTUH
RAVOTTUH laat kinderen klimmen, klauteren, rollen, springen, slepen, beleven, vies worden,
bouwen, voelen, stapelen, wroeten, scharrelen, met water spelen, verbazen op (tijdelijke)
terreintjes in de buurt vol natuurlijke speelaanleidingen. Kinderen bouwen aan zelfvertrouwen,
bewegen meer, leren omgaan met risico’s en leren spelenderwijs over de natuur. Daar word je
groot van en het is nog gezond ook.
RAVOTTUH is niet zomaar bedacht achter een bureau of computerscherm. De Rotterdammers
achter RAVOTTUH (Stichting Abela, Stichting de Speeldernis, Stichting BuurtLAB) hebben een
gezonde dosis praktijkervaring in het werken met kinderen, groen, ontwerpen, mensen erbij
betrekken, programmeren en weten wat werkt. De groep bestaat uit ontwerpers, groendocenten,
stadspedagogen, conceptontwikkelaars, jeugdwerkers. Samen zetten we de schouders onder de
uitdaging om Ravottuh groot te maken en onderschrijven wij het belang van avontuurlijk spelen in
het groen.
RAVOTTUH maakt steden groener en avontuurlijker voor kinderen van 4 tot 12 jaar. En dat is hard
nodig. Kinderen van nu spelen 50% minder buiten in de natuur dan 20 jaar geleden. (bron
www.scharrelkids.nl)

Jaarverslag 2015 Stichting BuurtLAB

Het team van RAVOTTUH ontwikkelt en draagt zorg voor de uitvoering van avontuurlijke, groene
speelterreinen voor kinderen in de stad. Wij koppelen hieraan een 3 jaar durend programma
rondom participatie, activiteiten, onderhoud en beheer. RAVOTTUH voeren wij uit met input en
vrijwillige inzet van buurtbewoners. Ons idee is dat kinderen zo natuur dichtbij beleven en een
relatie met de natuur opbouwen. RAVOTTUH levert een bijdrage aan gezonde, sociaalvaardige
kinderen en samenhang in buurten.
In 2015 waren er drie plekken RAVOTTUH:
Donkersingel (Schiebroek Zuid),
Othelloweg (Oudeland, Hoogvliet),
Lieven de Keystraat (Lage Land, Alexander).

De leukste Tweets RAVOTTUH 2015

@demakersvan010 Leuk, morgen gaan we met @hugodejonge 'challengen' voor de publieke zaak!
De eerste keer samen met @Wilroode, @BuurtLAB en @FreehouseNL.
@PrinsAlexander Inspirerende bijeenkomst over @Ravottuh aan Lieven de Keijstraat geeft
wekelijks veel plezier. Bewoners betrekken. http://t.co/LlvfV24oB0
Voor wie het gemist heeft: vrij spelen zonder toezicht van volwassenen is belangrijk voor de
ontwikkeling van het brein.
@IvanWolffers Helicopterouders opgelet. Je kind vanaf zijn tweede wat meer ruimte geven werpt
vruchten af op later leeftijd. http://t.co/AJwNIJmX23
Met aantal die-hards uit de buurt hard gewerkt aan @Ravottuh Lieven de Key. Zelf maken is leuk.
http://t.co/HxZxKttuiw
Mensen vinden het leuk om zelf te maken, duurzaam, verantwoord zonder baas:) #tegenlicht
#kantelen
60 kids kwamen even helpen tijdens @NLDOET bij @Ravottuh Lieven de Key. Morgen weer verder
met de buurt. http://t.co/nGCsu1xycN
Wethouder @hugodejonge komt even 'buurten' tijdens @NLDOET bij @Ravottuh Lieven de Key.
http://t.co/4czuEXeg9s
RT @hugodejonge Prachtinitiatief van @Ravottuh - met vrijwilligers een speeltuin maken voor de
buurt http://t.co/YGMBYkoibb #NLdoet http://t.co/xM3L0dU7PH
Morgen gaat een bus vol bewoners Hoogvliet een middag op pad langs plekken met natuurlijke
speelaanleidingen @speeldernis en @Ravottuh
Praatje houden bij natuurlijke speelplek Hoogvliet met @AbelaNL Sport&Cultuur @speeldernis voor
grote groep ambtenaren en bestuurders.
Wat een heerlijke prestatie: in 3 dagen tijd een plek vol natuurlijke speelaanleidingen aangelegd in
Oudeland voor en met de buurt! ½
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Natuurlijke speelaanleidingen in Oudeland met @AbelaNL #Sport&cultuur @speeldernis
NMECoalitie 2/2 http://t.co/inSaDu9Lt0
Het was een mooie middag Ravottuh in Hoogvliet. Kids en bewoners uit Crooswijk kwamen om
bezoek om de plek te zien. http://t.co/h2og3pDiv0
It was a great afternoon. Hard working, 10 squarefootgardens ready for the children @AbelaNL
@Ravottuh @Keeneurope http://t.co/wTVj2Y6RWV
Picture @Ravottuh Hoogvliet with team @Keeneurope and @AbelaNL. http://t.co/KH05gOuC0u
RT @AbelaNL Toevoegen extra speelaanleidingen @Ravottuh #Donkersingel doorgenomen
#Stadstuinman
'Spelende kinderen worden stilaan een bedreigde soort' http://t.co/f5tuE15CdB
Actieve buurtbewoner doet het groenbeheer bij @Ravottuh Natuurspeelplek Oudeland in
Hoogvliet. Dat doet ons goed. http://t.co/BxvotnEQGp
Kijk uit het nieuwe boek van Verhaeghe, Autoriteit. 'Ouders: Ze durven geen nee te zeggen,
stellen geen grenzen, ze applaudisseren te veel.'
Vanmiddag aan de slag met @Keeneurope op locatie @Ravottuh Donkersingel @AbelaNL. Flinke
upgrade speelnatuur, beheer en onderhoud.
Zo, weer wat @Ravottuh aangelegd aan de Goudse Rijweg. Je hebt pas goed gespeeld, als je vies
thuis komt! http://t.co/9D7XxWgWOA
RT @AbelaNL Interview bewoner #Oudeland #Hoogvliet "Door de plek en jullie heb ik meer
zelfvertrouwen gekregen" @Ravottuh @BuurtLAB
RT @AbelaNL Laatste quote: "Op de natuurlijke speelplek is niemand de baas, de plek is van
iedereen, van ons" #Oudeland #Hoogvliet @Ravottuh @BuurtLAB
RT @AbelaNL Interviews #Oudeland #Hoogvliet "Deze wijk is zijn ziel kwijt! DE natuurspeelplek
draagt bij deze terug te krijgen" @Ravottuh @BuurtLAB
RT @AbelaNL Interviews #Oudeland #Hoogvliet "Dergelijke plek laat mensen samen komen om
elkaar beter te leren kennen" @BuurtLAB @Ravottuh 2/2
Vandaag bouwen we de 1e Pop-up @Ravottuh plek bij de @fenixfood #Katendrecht @BuurtLAB
#Stadstuinman
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Buurtgerichte aanpak
A. PopOpHuis
Korte introductie

De leukste Tweets van 2015:

Tot de zomer hebben de pleinmoeders in Jaffa een PopUpHuis aan het Berkelplein. Ingericht met
spullen uit de buurt en themaweken. Experiment
Nu @BuurtLAB en @BuurtwerkKralin aan het Berkelplein. Overleg met actieve buurtmoeders!
Het PopUpHuis in Jaffa draait op volle toeren. Gerund door buurtmoeders. En ze krijgen inventaris
van alle kanten. http://t.co/hA757LbcII
Nu gebiedscommissie Kralingen Crooswijk. Samen met Rebecca voor haar bewonersinitiatief
Dijkstraat/Speelmanstraat. http://t.co/P3u2OckJoO
Het PopUpHuis Jaffa in de Havenloods deze week. Gerund door de moeders van de buurt.
Huisvandewijk @hugodejonge http://t.co/HoukqXsHPF
Sleutel weer ingeleverd van het PopOpHuis Berkelplein. Leerzame periode! Nu terugkijken,
plannen maken en doorpakken #huisvandewijk.
B. PopOpClub
Korte Introductie

De leukste Tweets van 2015:

In rijke wijken participeren mensen veel meer dan in armere wijken http://t.co/Eruh5qjIcI via
@nrc
RT @josdeblok Na een interview met CPB en SCP weet ik het zeker: er is maar een heel beperkt
inzicht in hoe het er in de dagelijkse praktijk aan toe gaat
De maan is er weer en straalt. Vroeg uit de veren en op weg naar @Skanfonds. Kennismaken,
plan bespreken. http://t.co/0uV3jocohG
1 op de 9 kids groeit op in armoede. 60 procent van die arme kinderen heeft werkende ouders.
https://t.co/0R9aIfC0sb
Hoe groter de sociaal economische verschillen in je jeugd, des te groter de gezondheidsverschillen
later. http://t.co/8Kl6YNc4ne 19'th October, 2015
Rotterdam telt meeste kinderen met ouders in de bijstand. Steeds meer kinderen leven in een
bijstandsgezin /via @NOS https://t.co/qK51VQNSER
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Leuk nieuws van @Skanfonds. We doen mee in het programma 'Opvoeden en opgroeien in
Armoede'.
Stoepranden
Korte introductie

De leukste Tweets van 2015:

Morgen de schouders onder Open Rotterdams Kampioenschap Stoepranden @pbsteenbergen
@thuisopstraatnl @openrotterdam http://t.co/UIa1ocApoU
Voorbereidingen kampioenschap #stoepranden #Rotterdam in volle gang. Opzoomerstraten
opgelet!
De Open Rdamse Kampioenschappen zit bijna vol mensen! @stoeprandennl Geef je nu nog snel
op met de straat @opzoomermee ! Oude tijden:)
RT @stoeprandennl ORK-stoepranden 1 juli Parklaan Organisatie @opzoomermee @BuurtLAB
@thuisopstraatnl @pbsteenbergen & gemeente R'dam
Wie wordt vandaag kampioen #stoepranden? 70 teams uit heel #Rotterdam strijden tegen elkaar
op de Parklaan @BuurtLAB #TOS @openrotterdam
Zo de eerste gouden stoeptegel ligt er! @stoeprandennl http://t.co/P1PZwhrx2L
Vanaf 13.00 uur Kids kick it met oa stoepranden. (Grote Kerkplein) @BuurtLAB @BSC_Hillesluis
@stoeprandennl http://t.co/gc7bFRogHS
Right to Challenge
Korte Introductie

De leukste Tweets van 2015:

Morgenmiddag op het eiland van Brienenoord canvassen, challengen. En dat midden in het groen
met @demakersvan010 @erik_sterk @mauricespecht
Morgen weer challengen met @hugodejonge en @demakersvan010. Vanavond de puntjes op de i
zetten op het verhaal. Nachtwerk, nachtwerk
Ontwrichtende burger komt onstuitbaar naderbij. http://t.co/FoSKJ6tKpq #FD
RT @petervheemst " 'Wijk' is de taal van de planners. Bewoners hebben het over 'hun buurt'. "
Prof.Timo de Rijk (TU Delft) bij #stadsdebatRotterdam
RT @petervheemst "De rafelranden van de stad zijn interessant.Daar creëren mensen nieuwe
gemeenschappelijke plekken." Prof.DeRijk bij #stadsdebatRotterdam
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Winterjas aan en naar het Eiland van Brienenoord voor een sessie met de Makersvanrotterdam
over Right to Challenge.

BuurtLAB-methodiek: verdunde ernst, praktijknabij ontwikkelen
Het delen van zorgen, problemen of narigheid werkt vaak het beste ‘tussen de soep en de
patatten door’, zoals onze zuiderburen zo mooi zeggen. Met een zekere nonchalance, zonder al te
veel expliciete druk om het probleem op tafel te leggen, en bij voorkeur terwijl je iets anders aan
het doen bent. In de Presentiebenadering wordt dit wel ‘verdunde ernst’ genoemd en wij noemen
het ook wel praktijknabij ontwikkelen. Dit betekent dat ernst beter hanteerbaar is als het gemengd
wordt met alledaagse omgangsvormen en activiteiten. Bij BuurtLAB bespreken we de ernst in het
groen tijdens het moestuinieren, natuuractiviteiten, het fikkie stoken, sporten en zo organiseren
wij het toeval. Kinderen, ouders en buurtbewoners praten bij toeval (?) over allerlei gevoelens,
gedachten, moeilijkheden en problemen in ontspannen sfeer.
Een prachtig voorbeeld in het ‘doen van verdunde ernst’ is bakker Abel van de Taarten van Abel.
In zijn televisieprogramma’s bakt hij taarten met kinderen die problemen hebben, iets bijzonders
meemaakten of met een levensvraag worstelen. Terwijl de mooiste baksels worden bereid, krijgt
Abel steevast de kinderen op een ontspannen manier aan het praten over wat hen zoal
bezighoudt.

Strategie en Straatregie
BuurtLAB opereert op de rafelranden van de systeem- en leefwereld waar medewerkers dealen
met de papieren geplande logica en de ongeplande realiteit van alle dag. In de praktijk werken ze
aan de buitenkant van organisaties, maar werken daar namens de binnenkant. Daarom heet een
wijk-agent ook een wijkagent: hij is van de wijk en hij is van de politie! Waarom zou Buurtzorg
buurt-zorg heten? Steeds weer opnieuw gaat het hen om pogingen verbindingen te leggen op
plekken waar die niet als vanzelf tot stand komen en die vragen om een bepaalde mate van
‘intelligente ongehoorzaamheid’ (Peters & Weggeman 2012). Er is een boek ‘Ruimte rond regels’
(1999), dat onder andere handelt over discretionaire ruimte.
De werkelijkheid kan niet altijd in overeenstemming met de norm worden gebracht. Op het
moment dat we ons dat realiseren proberen we ons er uit te redden met het alom gebezigde
bezweringsformule ‘regels zijn regels’.
Hier doet de zogenaamde professionele ruimte zijn intrede. Dan wordt strategie ineens straatregie.
Straatregie die noodzakelijk is om de menselijke maat niet uit het oog te verliezen in de dagelijkse
praktijk en waar wel eens verrassende nieuwe ideeën geboren uit kunnen worden. Ideeën die van
te voren in de strategie niet bedacht en beschreven waren. Bij BuurtLAB kan 1+1 een andere
uitkomst hebben.
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