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‘Mooie gevels op de Schiedamseweg’ ‘De wijk is wel veranderd’ ‘Het is nooit saai met al die verschillende culturen’ ‘Je kunt hier 
op elke straathoek lekker eten met al die eethuisjes!’ ‘Hier liggen mijn roots, mijn wortels, hier is alles!’ ‘We nodigen iedereen 
uit voor de buurtbarbecue, ook mensen die klagen over herrie!’ ‘Ik wil hier graag op zichzelf wonen maar er zijn niet genoeg 
betaalbare woningen voor jongeren’ ‘Jongeren vinden het leuk als ik even bij ze ga zitten en een praatje maak’ ‘Ik vind het inte-
ressant om te weten wat er in jongeren omgaat’ ‘Ik ben zelf ook jong geweest natuurlijk’ ‘Zonder bal ben ik niet gelukkig’ ‘Als je 
jouw leeftijd omdraait, heb je mijn leeftijd’ ‘Waarom komen de mensen niet eerst met ons praten als ze last van ons hebben’ ‘Als 
je het normaal vraagt, doen we zachter’ ‘Ik kan me echt niet voorstellen dat u op zaterdag naar school moest!’ ‘Muziek brengt 
mensen bij elkaar’ ‘We moeten luisteren naar de verhalen van oude mensen die de oorlog hebben meegemaakt’ ‘Ook al botst 
het soms, het is hier nooit saai’ ‘Kunst in de straat zorgt voor trotse bewoners’ ‘We vinden het stoer als ouderen gewoon een 
praatje met ons maken’ ‘Op Voetbal is populair in de wijk.’ ‘Maar niet alleen jongens voetballen. Stoere meiden Eveline Pareira 
Brito en Aïcha Dadi voetballen ook op straat!’ ‘Ouderen moeten meer openstaan voor jongeren.’ ‘Als ik later oud ben, wil ik dat 
de jongeren ook aardig zijn voor mij’ ‘We helpen de buurvrouw van 80 jaar altijd met boodschappen dragen.’ ‘Mooie gevels op de 
Schiedamseweg’ ‘De wijk is wel veranderd’ ‘Het is nooit saai met al die verschillende culturen’ ‘Je kunt hier op elke straathoek 
lekker eten met al die eethuisjes!’ ‘Hier liggen mijn roots, mijn wortels, hier is alles!’ ‘We nodigen iedereen uit voor de buurt-
barbecue, ook mensen die klagen over herrie!’ ‘Ik wil hier graag op zichzelf wonen maar er zijn niet genoeg betaalbare wonin-
gen voor jongeren’ ‘Jongeren vinden het leuk als ik even bij ze ga zitten en een praatje maak’ ‘Ik vind het interessant om te 
weten wat er in jongeren omgaat’ ‘Ik ben zelf ook jong geweest natuurlijk’ ‘Zonder bal ben ik niet gelukkig’ ‘Als je jouw leeftijd 
omdraait, heb je mijn leeftijd’ ‘Waarom komen de mensen niet eerst met ons praten als ze last van ons hebben’ ‘Als je het nor-
maal vraagt, doen we zachter’ ‘Ik kan me echt niet voorstellen dat u op zaterdag naar school moest!’ ‘Muziek brengt mensen bij 
elkaar’ ‘We moeten luisteren naar de verhalen van oude mensen die de oorlog hebben meegemaakt’ ‘Ook al botst het soms, het 
is hier nooit saai’ ‘Kunst in de straat zorgt voor trotse bewoners’ ‘We vinden het stoer als ouderen gewoon een praatje met ons 
maken’ ‘Op Voetbal is populair in de wijk.’ ‘Maar niet alleen jongens voetballen. Stoere meiden Eveline Pareira Brito en Aïcha 
Dadi voetballen ook op straat!’ ‘Ouderen moeten meer openstaan voor jongeren.’ ‘Als ik later oud ben, wil ik dat de jongeren ook 
aardig zijn voor mij’ ‘We helpen de buurvrouw van 80 jaar altijd met boodschappen dragen.’ ‘Mooie gevels op de Schiedamse-
weg’ ‘De wijk is wel veranderd’ ‘Het is nooit saai met al die verschillende culturen’ ‘Je kunt hier op elke straathoek lekker eten 
met al die eethuisjes!’ ‘Hier liggen mijn roots, mijn wortels, hier is alles!’ ‘We nodigen iedereen uit voor de buurtbarbecue, ook 
mensen die klagen over herrie!’ ‘Ik wil hier graag op zichzelf wonen maar er zijn niet genoeg betaalbare woningen voor jonge-
ren’ ‘Jongeren vinden het leuk als ik even bij ze ga zitten en een praatje maak’ ‘Ik vind het interessant om te weten wat er in 
jongeren omgaat’ ‘Ik ben zelf ook jong geweest natuurlijk’ ‘Zonder bal ben ik niet gelukkig’ ‘Als je jouw leeftijd omdraait, heb je 
mijn leeftijd’ ‘Waarom komen de mensen niet eerst met ons praten als ze last van ons hebben’ ‘Als je het normaal vraagt, doen 
we zachter’ ‘Ik kan me echt niet voorstellen dat u op zaterdag naar school moest!’ ‘Muziek brengt mensen bij elkaar’ ‘We moe-
ten luisteren naar de verhalen van oude mensen die de oorlog hebben meegemaakt’ ‘Ook al botst het soms, het is hier nooit 
saai’ ‘Kunst in de straat zorgt voor trotse bewoners’ ‘We vinden het stoer als ouderen gewoon een praatje met ons maken’ ‘Op 

II meet: jong en oud met elkaar in gesprek

‘Ik kan me niet voorstellen dat u op zaterdag naar school moest!’ Het is 
een van de vele uitspraken uit II meet, de serie ontmoetingen tussen een 
oudere en jongere uit Bospolder Tussendijken. 

Woningcorporatie Havensteder wil jongeren en ouderen uit de wijk 
Bospolder Tussendijken met elkaar in contact brengen. En eventueel dit 
contact verbeteren. In samenwerking met stichting de Werkmij heeft 
Havensteder het project ‘II meet’ opgezet. Het doel van II meet is het 
gesprek tussen jong en oud in de buurt te stimuleren. 

Ineke de Maaijer is wijkconsulent van Havensteder en heeft II meet opgezet.  
‘Er wonen in Bospolder-Tussendijken veel jongeren rond de 20 en veel ouderen boven 
de 60 jaar, daartussen zit weinig. De kloof  tussen deze groepen is groot en dat zorgt 
voor vervelende situaties Ouderen voelen zich soms onveilig als ze langs een groepje 
jongeren lopen. Jongeren vinden dat hun oude buurtgenoten snel klagen. We hopen 
met II meet dat de jongeren en ouderen meer begrip krijgen voor elkaar.’

In dit boekje zijn de duo’s en hun uitspraken gebundeld. De complete interviews zijn 
te lezen op www.havensteder.nl en www.dichtbij.nl. 

De reacties van de deelnemers aan II meet zijn positief. Of  zoals een van de ouderen 
zegt: ‘Ik vind het een goed initiatief  om jong en oud met elkaar in contact te brengen. 
Het is goed voor de buurt. Hopelijk komt er een vervolg of  komen er activiteiten voor 
jongeren en ouderen samen.’ 

II meet, tot ziens in Bospolder Tussendijken!
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Ik wil hier volgend 
jaar graag op  
mezelf wonen.

Jacques Stoppelenburg, 
76 jaar

Dagelijks leven: voorzitter  
bewonersvereniging, bestuur  
zaalvoetbal
Woont: alleen, heeft 4 kinderen  
en 4 kleinkinderen
Hobby’s: concerten bezoeken

Alessandro Brewster, 
18 jaar

Dagelijks leven: cursus wiskunde 
B, werkt bij eetlokaal Van den Boer
Woont: met moeder en 2 zusjes
Hobby’s: muziek, speelt in 
3 bandjes



Ik vind het interessant 
om te weten wat er in 
jongeren omgaat.

Ron van den Bovenkamp, 59 jaar

Dagelijks leven: cultureel ondernemer
Woont: alleen met poes
Hobby’s: Oosterse filosofie, zen meditatie, van 
het leven genieten

Rêve Deijkers, 18 jaar

Dagelijks leven: tweede jaar Grafisch Lyceum, 
werkt bij eetlokaal Van den Boer
Woont: bij moeder met zusje
Hobby’s: longboarden, lezen, tekenen



Kunst maakt de 
straat leuker en 
brengt bewoners 
bij elkaar.

René van de Meer, 58 jaar

Dagelijks leven: cultureel ondernemer, 
docent grafische informatica, kunstenaar, 
uitgever 
Woont: alleen
Hobby’s: lezen

Freija Rozendaal, 16 jaar

Dagelijks leven: vijfde klas vwo Wolfert 
van Borselen, werkt bij Bagels & Beans
Woont: met vader, moeder, broertje
Hobby’s: hockey, tekenen, lezen, creatief  
bezig zijn



Riet Visser, ‘zeg maar 55+’ 

Dagelijks leven: actief  in vrijwilligerswerk 
Woont: alleen
Hobby’s: kaarten

Hernani Daniel Concalvestias, 
14 jaar

Dagelijks leven: tweede klas vmbo 
G.K van Hogendorpschool 
Woont: met moeder
Hobby’s: voetbalt bij Xerxes

Als ik zelf oud 
ben, wil ik ook dat 
iemand mij helpt.



Frans Vogel, 76 jaar

Dagelijks leven: dichter en kunstenaar 
Woont: alleen
Hobby’s: lezen

Ilham Balidi, 14 jaar

Dagelijks leven: tweede klas vmbo 
G.K van Hogendorpschool 
Woont: met moeder en broertje
Hobby’s: computeren

Het is een gezellige 
wijk voor jongeren, 
iedereen kent elkaar.



Als je wilt, kun je 
zoveel doen. Je moet 
het alleen wel zelf 
doen.

Jeanette Trompert, 71 jaar
Dagelijks leven: voorzitter Stichting 
Parkpodium 1943, bestuur  
bewonersorganisatie
Woont: alleen
Hobby’s: het vrijwilligerswerk

Earl Vrij, 17 jaar

Dagelijks leven: opleiding City 
Steward, rapper Chiengmoney 
Woont: bij oma
Hobby’s: rappen



Zonder bal 
ben ik niet 
gelukkig.

Dick Koops, 62 jaar

Dagelijks leven: huisschilder
Woont: alleen met 3 katten
Hobby’s: Sparta, biljarten, wielrennen, 
gewichttraining

Youssef  El Rahnoni, 17 jaar

Dagelijks leven: loopt stage bij Thuis 
op Straat
Woont: met vader, moeder en heeft 4 broers 
en 3 zussen
Hobby’s: voetbal



De jeugd vindt het heel 
normaal om met zoveel 
verschillende culturen 
om te gaan.

Rini Vermeulen, 55 jaar

Dagelijks leven: deelraadslid 
PvdA, oud-ondernemer, 
maakt kunst
Woont: met man heeft 2 kinderen 
en 6 kleinkinderen
Hobby’s: bezoek exposities,  
oganiseren activiteiten in de wijk

Hicham Oualid, 19 jaar

Dagelijks leven: tweede jaar 
sociaal cultureel werker Zadkine
Woont: met ouders,  
heeft 3 broertjes
Hobby’s: fitness, voetbal



We vinden het heel 
stoer van ouderen als 
ze gewoon een praatje 
met ons maken!

Piet Wolters, 73 jaar

Dagelijks leven: gepensioneerd, 
vrijwilligerswerk in de wijk
Woont: alleen
Hobby’s: fotograferen, video’s 
maken

Can Gerkakan, 20 jaar

Dagelijks leven: gaat als 
postsorteerder werken
Woont: met moeder
Hobby’s: voetbal, muziek 
luisteren, computeren, bioscoop



Toen ik trouwde, 
moest ik stoppen 
met werken.

Aleida Sterk, 91 jaar

Dagelijks leven: huishouden, kerk
Woont: alleen, heeft 2 dochters, een zoon en 
meer dan 30 klein- en achterkleinkinderen
Hobby’s: de familie

Chilany Lima, 20 jaar

Dagelijks leven: studeert sociaal  
pedagogische hulpverlening, werkt bij  
restaurant Soif, geeft bijles 
Woont: met moeder, zus en neefje
Hobby’s: winkelen, reizen



Jongeren hebben nog 
andere ideeën en denken 
nog onbegrensd. Dat 
prikkelt en geeft energie.

Patrick Boel, 60 jaar

Dagelijks leven: adviseur stedelijke  
vernieuwing
Woont: met vriendin 
Hobby’s: badminton

Eveline Pereira Brito, 13 jaar

Dagelijks leven: tweede klas vmbo  
G.K van Hogendorpschool
Woont: met vader, moeder en broer
Hobby’s: voetballen, zwemmen



Als je iets echt wilt, ga je 
erachter aan. De eerste 
stap is altijd moeilijk, je 
moet er wel wat voor doen.

Frans Schermer, 56 jaar

Dagelijks leven: opbouwwerker 
bij Delphi
Woont: alleen
Hobby’s: lezen, Feyenoord, 
pubquizen 

Manourick Anthony, 
14 jaar

Dagelijks leven: tweede klas 
vmbo G.K. van Hogendorpschool
Woont: met moeder en heeft 2 
broers en 1 zus
Hobby’s: voetballen op straat, 
computeren



Je kunt van 
elkaars cultuur 
leren.

Jo Rotmans, 78 jaar

Dagelijks leven: vrijwilligerswerk
Woont: met man heeft 2 kinderen 
en 3 kleinkinderen
Hobby’s: handwerken

Ilias Mimouni, 14 jaar

Dagelijks leven: Melanchton 
Mathenesse, kader 1
Woont: met vader, moeder,  
heeft 2 broers en 2 zussen
Hobby’s: Thai boksen, voetbal



Ik zou het leuk vinden 
als er meer activiteiten 
voor jongeren en ouderen 
samen komen.

Riet Sieben, 83 jaar

Dagelijks leven: bingo, gym
Woont: alleen, heeft 2 kinderen, 2 
kleinkinderen en 1 achterkleinkind
Hobby’s: puzzelen

Aïcha Dadi, 13 jaar

Dagelijks leven: tweede klas vmbo 
G.K. van Hogendorpschool 
Woont: met moeder en broer
Hobby’s: voetballen op straat



Mensen moeten een 
ander niet veroordelen. 
Wees gewoon goed 
met elkaar!

Marja van Vlijmen, 58 jaar

Dagelijks leven: werkt bij  
certificeringsbureau
Woont: met man, heeft 1 dochter  
en 2 katten
Hobby’s: lezen, computeren, handwerken, 
koken, glas graveren, puzellen

Zakaria El Fadli, 23 jaar

Dagelijks leven: werkt in catering, bijna 
klaar opleiding Sociaal Cultureel Werk
Woont: bij vader,  moeder, heeft 2 broers 
en 2 zussen 
Hobby’s: zaalvoetbal, poolen, basketbal



‘Mooie gevels op de Schiedamseweg’ ‘De wijk is wel veranderd’ ‘Het is nooit saai met al die verschillende culturen’ ‘Je kunt hier 
op elke straathoek lekker eten met al die eethuisjes!’ ‘Hier liggen mijn roots, mijn wortels, hier is alles!’ ‘We nodigen iedereen 
uit voor de buurtbarbecue, ook mensen die klagen over herrie!’ ‘Ik wil hier graag op zichzelf wonen maar er zijn niet genoeg 
betaalbare woningen voor jongeren’ ‘Jongeren vinden het leuk als ik even bij ze ga zitten en een praatje maak’ ‘Ik vind het inte-
ressant om te weten wat er in jongeren omgaat’ ‘Ik ben zelf ook jong geweest natuurlijk’ ‘Zonder bal ben ik niet gelukkig’ ‘Als je 
jouw leeftijd omdraait, heb je mijn leeftijd’ ‘Waarom komen de mensen niet eerst met ons praten als ze last van ons hebben’ ‘Als 
je het normaal vraagt, doen we zachter’ ‘Ik kan me echt niet voorstellen dat u op zaterdag naar school moest!’ ‘Muziek brengt 
mensen bij elkaar’ ‘We moeten luisteren naar de verhalen van oude mensen die de oorlog hebben meegemaakt’ ‘Ook al botst het 
soms, het is hier nooit saai’ ‘Kunst in de straat zorgt voor trotse bewoners’ ‘We vinden het stoer als ouderen gewoon een praatje 
met ons maken’ ‘Op Voetbal is populair in de wijk. Maar niet alleen jongens voetballen. Stoere meiden Eveline Pareira Brito en 
Aïcha Dadi voetballen ook op straat!’ ‘Ouderen moeten meer openstaan voor jongeren.’ ‘Als ik later oud ben, wil ik dat de jonge-
ren ook aardig zijn voor mij’ ‘We helpen de buurvrouw van 80 jaar altijd met boodschappen dragen.’ ‘Mooie gevels op de Schie-
damseweg’ ‘De wijk is wel veranderd’ ‘Het is nooit saai met al die verschillende culturen’ ‘Je kunt hier op elke straathoek lekker 
eten met al die eethuisjes!’ ‘Hier liggen mijn roots, mijn wortels, hier is alles!’ ‘We nodigen iedereen uit voor de buurtbarbecue, 
ook mensen die klagen over herrie!’ ‘Ik wil hier graag op zichzelf wonen maar er zijn niet genoeg betaalbare woningen voor jon-
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‘Kunst in de straat zorgt voor trotse bewoners’ ‘We vinden het stoer als ouderen gewoon een praatje met ons maken’ ‘Op Voet-
bal is populair in de wijk.’ ‘Maar niet alleen jongens voetballen. Stoere meiden Eveline Pareira Brito en Aïcha Dadi voetballen 
ook op straat!’ ‘Ouderen moeten meer openstaan voor jongeren.’ ‘Als ik later oud ben, wil ik dat de jongeren ook aardig zijn voor 
mij’ ‘We helpen de buurvrouw van 80 jaar altijd met boodschappen dragen.’ ‘Mooie gevels op de Schiedamseweg’ ‘De wijk is wel 
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verhalen van oude mensen die de oorlog hebben meegemaakt’ ‘Ook al botst het soms, het is hier nooit saai’ ‘Kunst in de straat 
zorgt voor trotse bewoners’ ‘We vinden het stoer als ouderen gewoon een praatje met ons maken’ ‘Op Voetbal is populair in de 

Colofon

II meet is een idee van Marc Riemens en in opdracht van Ineke de Maaijer 
van woningcorporatie Havensteder uitgevoerd in Bospolder Tussendijken.

Stichting Havensteder
Postbus 1612
3000 BP Rotterdam
010 890 25 25 
www.havensteder.nl
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