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IK KOM UIT... 

GROENOORD

Sinds ze zelf ondernemer is, kijkt de  
53-jarige Sandra Westein met een andere 
blik naar Schiedam. ‘Voorheen ging ik veel 
de stad uit maar nu zie ik hoeveel leuke 
dingen hier ook zijn.’

Sandra (geboren in Maassluis) woont sinds 

haar 4e in Schiedam. ‘Ik heb mijn hele jeugd  

in de Gorzen gewoond tot we rond mijn 18e 

verhuisden naar Rotterdam voor mijn vaders 

werk. Ik had het niet naar mijn zin en ben 

terugverhuisd naar de Gorzen om op mezelf 

te wonen. Met mijn man ben ik in 2001 naar 

Groenoord verhuisd. Een wijk uit de jaren 70 

met flats en eengezinswoningen. Wij wonen in 

een gezellig, groen stuk met een speelveld voor 

de deur. Er komen steeds meer jonge gezinnen 

wonen, dat maakt het dynamisch. Binnenkort 

gaan we een buurtbarbecue organiseren om 

het saamhorigheidsgevoel en de verbinding  

te vergroten.’

Die verbinding speelt ook een rol in Sandra’s 

werk. ‘Ik ben in 2016 voor mezelf begonnen als 

‘business organiser’. Met mijn bedrijf Saar  

ondersteun ik bijvoorbeeld als personal assis-

tent. Ook organiseer ik netwerkbijeenkomsten 

voor ondernemers. Voor mijn werk kom ik veel 

in de binnenstad. Regelmatig ben ik in café de 

Beurs te vinden voor koffieafspraken. De Haven 

en de Grote Markt vind ik heel fijn en gezellig, 

die hebben een enorme boost gekregen.’

‘Schiedam is veranderd maar mijn blik op de 

stad ook. Omdat ik nu zelf ondernemer ben, 

heb ik veel contact met andere ondernemers 

hier. Je ziet dat er veel wordt gedaan, ook  

vanuit de gemeente. Kleine ondernemers 

krijgen hier een kans. Voorheen ging ik veel de 

stad uit maar nu zie ik hoeveel leuke dingen 

ook hier zijn. Mijn droom is om ooit een pandje 

aan de Lange Haven te hebben, om te wonen  

én te werken. Dat lijkt me echt tof!’ 

Schiedam volgens Sandra: ‘Schiedam heeft 

zoveel historie. En onze jenevererfenis waar we 

internationaal bekend om staan, daar mogen 

we echt trots op zijn’
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