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Waar houdt het ISP zich mee bezig?
“Stichting InformatieSteunPunt 
houdt zich bezig met de geestelijke 
gezondheidszorg. Wij willen voor-
komen dat mensen in de psychia-
trie belanden. Gewoon voorkomen 
dat mensen problemen krijgen. En 
nu hebben wij het idee opgevat de 
hulp heel dicht bij de mensen te 
brengen.”

Hoe zou u dat dan willen doen?
“Koffiedrinken! Wij spelen al jaren 
met het idee dat eigenlijk op iedere 
hoek van de straat een mogelijk-
heid zou moeten zijn om een kop 
koffie te drinken. Gewoon bij een 
particulier die zegt, ik stel mijn huis 
open voor de buurt. Tussen tien 
en twaalf biedt ik gratis een kopje 
koffie en een koekje aan. Aan de 
buurtbewoners die het gezellig 
vinden om wat te komen drinken 
en wat bij te praten”. 

Waarom bij de buren?
“Waarom? Wij denken dat de men-
sen elkaar zo beter leren kennen en 
dat daardoor minder eenzaamheid 
ontstaat. Bovendien kunnen kleine 
zorgen of problemen besproken wor-
den, zodat ze niet te groot worden. 
Dat de mensen bij elkaar terecht kun-
nen en dat zij niet gelijk van de zorg 
gebruik hoeven te maken. Voordat zij 
in de schulden terecht komen en of 
hun huis uitgezet worden”. 

U denkt dat ik bij iemand die zijn 
huis open stelt het zo maar ga heb-
ben over mijn schulden of welke 
problemen dan ook?

je zit wat ongelukkig in je vel door financiële zorgen, je hebt net een kleinkind gekre-
gen, je bent net terug van vakantie, of je hebt woorden gehad met je zoon of dochter. 
Bedenk het maar. je hebt niet altijd professionele hulp nodig. De oplossing kan wel eens 
dichter bij huis liggen dan je denkt. Mensen in uw straat zouden wel eens een welwillend 
luisterend oor kunnen bieden. Dit is dan bij uitstek de Zorgzame Sociale Samenleving, 
een term die centraal staat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Zo denkt 
Martien Luijcks, coördinator van het ISP (InformatieSteunPunt) er over.

Gezellig koffiedrinken op elke hoek van de straat

“Ik denk dat men spreekt over waar 
het hart vol van is, dus als je net 
een brief van de deurwaarder hebt 
gekregen dan praat je daar mis-
schien wel over”. 

Is het de bedoeling dat er op zo’n 
koffieochtend of -middag iemand 
van uw stichting aanwezig is?
“Het is de bedoeling dat mensen 
elkaar helpen. Maar zij kunnen wel 
altijd een beroep op ons doen, 
zodat wij bij kunnen springen om 
het probleem samen met u aan te 
pakken.” 

Gaat u cursussen geven aan die 
bewoners die hun huis openstellen?
“Wij zijn bereid om een cursus aan 
te bieden. Maar wij gaan er van 
uit dat er veel mensen zijn die het 
talent hebben om te converseren, 
maar ook om te kunnen luisteren. 
Wij denken dat het de mensen 
aangeboren is en dat zij dat 
zelf wel kunnen aanvoelen of

zij dat aankunnen of niet”.
Aandacht is een kostbaar maar 
uniek en warm cadeau voor een 
ander in deze jachtige tijd. Het is 
helend voor mensen die zich alleen 
voelen, uitgesloten van contacten 
via werk, maar net zo helend voor 
de stressvolle medebewoner met 
werk, om even gewoon mede-mens 
te zijn.

Zijn er voorbeelden van zulke pro-
jecten?
“Er zijn huiskamerprojecten in Haar-
lem vanuit het opbouwwerk op de 
Burgwal en in Delftwijk in Haarlem 
Noord”.

U wilt waarschijnlijk iedereen berei-
ken?
“Ja, Nederlanders, Medelanders, 
jong en oud, echt iedereen. En U 
hoeft natuurlijk niet alleen naar uw 
buurvrouw of buurman op de hoek 
te gaan, het moet klikken. Dus kan 
het ook in een andere straat zijn.” 

U heeft het over gratis koffie, maar 
er zijn toch wel kosten aan verbon-
den. Hoe wil u dat gaan regelen? 
“Wij zijn bezig met het Oranjefonds 
om de mensen een vergoeding 
aan te bieden voor hun gemaakte 
kosten.”

Waarom eigenlijk bij de mensen 
thuis, je kunt toch naar het Broe-
derhuis, de Hamelink of naar het 
Reinaldahuis, is dat niet voldoende?
“Die instanties zijn niet in uw wijk te 
vinden, wij willen het zo dichtbij als 

lees hiernaast verder >>

Martien Luijcks               foto Gerrit van Slooten
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Door Gerrit van Slooten

mogelijk hebben. Uiteraard kan 
het meer anoniem bezoeken aan 
de buurthuizen e.d. voor sommi-
gen een prettiger ontmoetings-
plek zijn. 
Toch zullen velen de laagdrempe-
lige en persoonlijke ontmoeting in 
de buurt met de knusse gezellig-
heid dicht bij huis kunnen waar-
deren. Ook als je als mantelzorger 
boodschappen hebt gedaan en je 
ziet een deur openstaan met het 
bordje welkom. 
Dan is het misschien wel heel lek-
ker en heel welkom om even te 

gaan zitten en nog niet naar huis 
te gaan waar misschien wel een 
zware klus op je ligt te wachten. 
Gewoon even praten en lachen. 
Kortom wij zien veel in dit project 
en wij hopen dat er uw buurt 
veel mensen zijn die er op willen 
reageren”.

Heeft u belangstelling voor dit alles 
neem dan contact op met de heer 
Martien Luijcks. 
Tel: 023-5402030 of 06-50486221. 
Email: 
martien@informatiesteunpunt.nl
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Door Gerrit van Slooten

Al ver voordat het vuilnis wordt 
opgehaald worden de vuilniszakken 
buitengezet, zodat zij door vogels en 
katten worden open gemaakt. 

De rolemmers worden niet gelijk 
binnen gehaald nadat ze zijn ge-
leegd. Het gebeurt nog al eens dat zij 
dagen buiten staan. Dat zorgt er dan 
weer voor dat je er met je rollator, je 
rolstoel of je kinderwagen niet door 
kunt. 

Dan moet je de straat op waar je dan 
voor je kiezen wordt gere-
den door een automobilist of 
fietser die tegen het verkeer 
in rijdt en jou dan uitscheldt 
omdat je geen rekening met 
hem of haar houdt.  

Waarom rijdt die automobi-
list tegen de rijrichting in? 
Waarschijnlijk omdat die een 
parkeerplaats heeft gezien 
die nog vrij is en als hij of zij 
om moet rijden zou die parkeerplaats 
misschien wel eens bezet kunnen zijn. 

Wij hebben in onze buurt een te kort 
aan parkeerplaatsen. Dat houdt dan 

De bewoners in onze wijk klagen vaak over het gedrag van andere bewoners.  

weer in dat werkelijk iedere ruimte 
wordt benut om te parkeren. Dus 
auto’s worden overal geplaatst, op de 
hoek van de straat, op de trottoirs en 
dan niet met twee wielen maar met 
vier. Kortom het wordt niet alleen de 
autobezitter maar ook de voetganger 
steeds moeilijker gemaakt.

Grofvuil wordt vaak dagen voordat 
het wordt opgehaald buiten gezet. 
Ook dat is ergerlijk. 

Ben ik een betere buurtbewoner? Nou 
nee.  Ik heb mijzelf laatst 
betrapt op iets waar ik 
niet zo trots op kan zijn.

Er rijden twee meisjes 
en een jongen voor mij 
op hun fiets. De jongen 
verliest zijn tas, de meis-
jes rijden heel langzaam 
door. Zij kijken niet uit 
en ik word bijna van mijn 
fiets gereden. Ik schrik en 

ik scheld; “Kan je niet uitkijken trut”. 
Dat meisje zegt heel timide tegen 
haar vriendin, “Hoor je wat die man 
tegen mij zegt, hoor je dat hij mij 
uitscheldt”.

Ik gedraag mij dus ook af en toe onbe-
schaafd. Ik bied bij deze mijn excuus 
aan aan het meisje, en beloof dat ik mij 
voortaan keurig ga gedragen. 

Laten wij afspreken buurtbewoners, 
dat ik dat niet alleen ga doen maar ook 
dat jullie je keurig gaan gedragen. 

Ik ben al 45 jaar 
een inwoner van 
Haarlem. 42 jaar 
ben ik bakker 
aan huis ge-
weest, waarvan 
14 jaar zelfstan-
dig. Sinds zes 
en een half jaar maak ik nu deel uit 
van de wijkraad, waarvan anderhalf 
jaar als voorzitter. We hebben nu 
een goede ploeg. Het werk  voor de 
wijkraad betekent veel vergaderen, 
maar daar komt ook veel uit. 
Waar ik me wel aan stoor is het vele 
karton dat naast de papiercontai-
ners wordt achtergelaten. Waarom 
moet dat nou ? Een ander kijkt er 
tegen aan. Maak het klein en doe 
het in de bak, dat is toch een kleine 
moeite. 
Zeer veel dank. 

Groetjes,
 Siem de Groot.

Onbeschaafd gedrag

Siem de Groot, 
      wie is dat?




