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Als Amsterdamse Diaconie rekenen wij de hele stad tot ons werkterrein. Het helpen waar

geen helper is strekt zich uit van Zuid-Oost tot Oud-West en van Zuid tot… Noord. 

We zijn in Noord aanwezig met een van de grootste wijkdiaconieën van Amsterdam.

Ook via kerk- en buurtwerk proberen we als Amsterdamse kerk een bijdrage te leveren

aan het samenleven in Noord. Vanzelfsprekend toch?

Amsterdam-Noord hoort net zo bij de stad als de Van Baerlestraat en de metro, maar in

de praktijk blijken veel Amsterdammers dat nog al eens te vergeten. Want Noord is

anders. Noord ligt over het IJ, achter het Shellgebouw, bijna in de polder. Je komt er

per pont – maar alleen als het moet. Als je er niets te zoeken hebt, kom je er niet zo gauw.

In het boekje Thuis in Noord, dat u nu in handen heeft, gaat het over negen mensen die

ooit wel iets te zoeken hadden in Noord. Liefde. Werk. Een schuilplaats. Een thuis. Vrolijke

verhalen zijn het niet: wat deze negen mensen vonden raakten ze niet zelden ook weer

kwijt. Maar het zijn verhalen die getuigen van de moed en de levenskracht van mensen. 

Negen verhalen, negen mensen. Onverdeeld positief over Noord zijn ze niet. Vroeger was

het beter, zegt er een. Ik ben hier nou eenmaal terechtgekomen, zegt een ander. 

Het lijken warempel wel Amsterdammers. En als ze al enthousiast zijn over hun stads-

deel, dan geldt dat veelal iets specifieks: die vijver waar de waterlelies groeien, dat ene

poortje, dat huizenblok daar om de hoek. De schoonheid van Noord zit blijkbaar in de

kleine dingen. En in het grote water. Want dat noemen ze bijna allemaal. 

Thuis in Noord werd gemaakt door de mensen van Kerk & Buurt Amsterdam-Noord. 

De negen verhalen zijn een weerslag van hun in de buurt zijn. Als Amsterdamse

Diaconie zijn we blij met dit boekje. Het toont de mensen voor wie én temidden van

wie we ons werk doen. En het laat ons weer eens zien waar Amsterdam-Noord ligt:

Vlakbij.

August den Hollander

Voorzitter Protestantse Diaconie Amsterdam



Thuis inNoord

Op de schaal die ze binnendraagt ligt een prettige hoeveelheid
 koekjes en zoete rolletjes. De Nederlandse wetten en regels zijn er om je aan te 

 houden, zegt ze, maar voor het koekje bij de thee maakt ze graag een uitzondering. Die rare

Hollandse gewoonte om er maar eentje aan te bieden… Ze schudt haar hoofd: ‘Of dat je

ergens tijdens het eten binnenkomt. Dan schuiven ze geen bord bij, maar zeggen ze: 

we hebben niet je op je gerekend.‘ De boodschap is duidelijk: die schaal mag leeg.

In 1978 kwam ze vanuit Turkije naar Nederland, haar toenmalige man achterna. De eerste

jaren woonden ze in een studentenhuis in Noord, tussen mensen die ze niet kon verstaan.

‘Ik kookte heel anders dan de andere bewoners, maar als ze dan wilden weten wat ik klaar-

maakte, dan kon ik niets terugzeggen, alleen een beetje glimlachen.’ 

Ook nu glimlacht ze, maar een uiting van onzekerheid is dat al lang niet meer. Ze is een

bekend gezicht in Noord geworden: iemand die zich net zo gemakkelijk beweegt in de

 ambtelijke circuits van de Deelraad als in het winkelcentrum. ‘Ik vind het heel heerlijk hier’,

zegt ze. Jaren werkte ze ook met vrijwilligers in Oost, maar daar vond ze het maar rommelig.

Hier in Noord heb je de ruimte, en belangrijker nog: de mensen letten een beetje op elkaar.

En op elkaars kinderen. ‘Ik ben altijd weer blij om hier terug te komen. Gelukkig, ik woon in

Noord, denk ik dan.’

Tot ze werd afgekeurd gaf ze onderwijs in de eigen taal aan Turkse kinderen. Daarnaast was 

en is ze actief in verschillende vrouwenorganisaties, waaronder een groep waarin Turkse en

Marokkaanse vrouwen samenwerken. ‘Ik benadruk altijd dat beide groepen Nederlands

 moeten leren. Dan hebben ze een gezamenlijke taal en staan ze sterker.’

Ze zit nog in het bestuur van Yanyana, een Turkse stichting in Noord. Yanyana houdt bijeen-

komsten en verzorgt cursussen en kadertrainingen. Maar ook daar gaat ze het wat rustiger

aan doen. ‘De accu is leeg. Als je jong en gezond bent, neem je gemakkelijk allerlei werk

aan. Nu kan dat niet meer.’ Dat spijt haar wel, want het is nuttig en belangrijk werk: 

‘Hoe meer vrouwen zelfstandig leren worden, hoe beter.’ 

Yanyana Naast elkaar
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‘Gelukkig, ik woon in Noord, denk ik dan.’‘Gelukkig, ik woon in Noord, denk ik dan.’
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Hier, aan het IJ, kan Frans Vinkestijn zich voorstellen dat Noord nog
hetzelfde is als twintig jaar geleden. In zijn eigen straat is er te veel veranderd,

zegt hij. De schoenenwinkel is weg, het postkantoor ook. En wat erger is: de leuke buren

zijn vertrokken. ‘Al die nieuwe mensen ken ik niet.’

Zijn eerste kennismaking met Noord was in de jaren veertig. Met de tram kwam hij er van 

tijd tot tijd doorheen, wanneer hij vanuit zijn woonplaats Leiden naar Purmerend reisde. 

Nee, hij had er niets te zoeken, maar het was een leuk ritje, met een overstap in Haarlem 

en dan weer een in Amsterdam. Zijn vader was conducteur op de Leidse blauwe tram,

 vandaar. Op de terugweg wachtte zijn vader hem in Haarlem op, en dan reisden ze samen

weer naar huis.

Pas veel later kwam hij hier weer. In de jaren na de oorlog stond hij achter de toonbank in een

winkel in Leiden, zo’n winkel waar je alles nog moest afwegen. ‘En als een klant met een

briefje van tien wilde betalen, haalde je de chef erbij.’ Later had hij zijn eigen supermarkt,

eerst in Leiden, daarna in Osdorp.

Na zijn pensionering kwam hij in Noord terecht. De handicap van zijn vrouw maakte een

 aangepaste woning noodzakelijk, en die was daar te vinden. Zijn vrouw stierf, later ook een

van zijn twee dochters. Zijn andere dochter is ziek – de zelfde handicap. Ze woont vlakbij,

en hij helpt haar zoveel mogelijk. Hij doet boodschappen, bestelt boeken bij de blinden-

bieb, bezoekt haar elke dag. ‘Zolang zij leeft heb ik zin in mijn leven.’

‘Ik heb mijn portie wel gehad’, constateert hij nuchter, poes Minoes op schoot. ‘Maar moet 

je je kop dan maar in het zand steken? Ik ben zeventig, maar heb er nog plezier in.’ 

Bezig blijven helpt, zegt hij. Liever dan thuis zitten doet hij klusjes voor Kerk &  Buurt en 

De Zonnebloem. En dan is hij ook nog actief binnen de Augustinusparochie.  

Met zelfspot: ‘Ik zit in een werkgroep. Daar ben ik de jongste.’

Bezig blijven helpt
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‘Maar moet je je kop dan in het zand steken?’‘Maar moet je je kop dan in het zand steken?’ 
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Het Ei, dat moest wel een berg zijn. Een hele hoge berg in Amsterdam.
Anne Bode keek die eerste keer op de pont haar ogen uit: ‘Grootvader, waar is nu dat ei?’,

vroeg ze. ‘Daar zitten we op’, zei hij.

Ze was acht jaar oud toen. Vanuit Beek was ze naar Tuindorp-Oostzaan gekomen. Ze is er nooit

meer weggegaan. Getrouwd, op haar achttiende, met een man op wie ze stapelgek was. 

En hij op haar. Bijna vijfenzestig jaar waren ze getrouwd. Toen hij overleed dacht ze eerst

dat ze daar wel overheen zou komen, maar later kwamen de tranen om het verlies. Eerder had

ze een dochter verloren, toen die vierenveertig was. ‘Dat is het ergste dat je kan overkomen.’

Zelf is ze niet bang voor de dood: ‘Als je doodgaat kom je in een heel fel licht in de hemel.’ 

Het klinkt als een gedicht, en misschien is het dat ook wel. Ze schrijft veel en graag: 

een vervolgverhaal over kinderen in de verdrukking, een gedicht over Christus die op de

regenboog zit, een gedicht over haar vader, de ijzerwerker in de havens. Nee, ze schrijft 

niet voor geld. ‘Als een ander er plezier aan heeft, vind ik het goed.’

Vertellen doet ze ook graag. Wisten we dat haar vader haar altijd ‘vieze turk’ noemde, omdat

ze altijd een vieze, wilde meid was? Ze had geen idee wat dat was, een Turk, het zou nog

jaren duren voor ze er een zag, en die was nog niet eens vies ook. In ieder geval, ze had een

keer prachtige stof voor een nieuwe blouse gezien, maar omdat ze altijd zo vies was – ze was

ook een keer met dure lakschoenen en al in de sloot gestapt, had ze dat al verteld? – omdat

ze dus altijd zo vies was, weigerde haar vader. Maar ze beloofde hem dat ze netjes zou

 worden en toen mocht het. In de gloria was ze. En ze hield ze zich aan haar belofte en vanaf

dat moment noemde haar vader haar nooit meer vieze turk.

Een stralende glimlach. Ze houdt van verhalen die goed aflopen. 

Een fel licht 
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‘Ik ben eens met dure lakschoenen in de sloot gestapt.’‘Ik ben eens met dure lakschoenen in de sloot gestapt.’
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In de jaren zeventig hebben Manja en Rinus Gravemaker nog een poos
in een huis aan de Wibautstraat gewoond. Een lawaai daar ‘s nachts,
vreselijk. Al die taxi’s die met hun vrachtje terugkwamen van het Thorbeckeplein, en maar

toeteren, voetballen en schreeuwen ‘s nachts. Hij gooide dan wel eens een fles naar beneden,

en als dat niet hielp, ging hij met er met de koevoet op af: ‘Krijg …..!’ 

Ja, zegt hij, in die tijd was hij wel een beetje gestresst. Het valt ook niet mee om de hele dag

op de bouw te staan, ‘s avonds op stap voor de Partij, en dan ‘s nachts niet kunnen slapen.

Blij dat ze nu weer in Noord wonen. Maar nog steeds kan hij niet goed tegen toeterende auto’s.

Ze ontmoetten elkaar in de vijftiger jaren bij Strijdkoor Morgenrood Amsterdam-Noord, waar

haar vader dirigent was. ‘Mooie tijd was dat’, zegt zij met een stralende glimlach: met de bus

naar de DDR, optredens in fabrieken, het hele strijdliederenrepertoire. Tijdens een van die

reizen is het aangeraakt. 

Hij is geboren in de Jordaan, zij komt uit Purmerend. Hun hele leven hebben ze bij de Partij

gehoord. Zij werkte op de administratie van De Waarheid, hij in de bouw. Een leven van actie

en verzet. Nog steeds trouwens. Een schande, die dubbele waterschapsbelasting! Ze hebben

als actiecomité een petitie in de wijk doen rondgaan. In Noord waren er een hoop reacties,

maar elders… De meeste mensen lezen zo’n protestbrief niet eens, laat staan dat ze reageren.

Als makke schapen doen ze wat de overheid wil.

Dat komt omdat het klassenbewustzijn is verdwenen, legt hij uit. Terwijl de klassen nog

springlevend zijn: ‘Je hebt nog steeds steenrijk en je hebt nog steeds straatarm.’ En de

groep daartussenin? ‘Alles wat ze hebben is gekocht met geleend geld, dus ze kijken wel uit

om hun stem te verheffen.’ 

Ze wonen nog steeds in het huisje dat ze dertig jaar geleden kraakten. Voor de broodnodige

ontspanning hadden ze een bootje, maar vanwege haar spierziekte hebben ze dat moeten

wegdoen. Nu is er een nieuwe passie: een jaarlijkse vakantie in Bretagne. ‘Fantastisch

gebied is dat. Ik hoop er nog vijfentwintig jaar heen te kunnen’, zegt hij. En zij, weer met

die glimlach: ‘Dan zal ik jou de trein in moeten dragen.’

Je stem verheffen
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‘Tijdens een van die reizen is het aangeraakt.’‘Tijdens een van die reizen is het aangeraakt.’
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‘Alsof iemand ze er heel voorzichtig heeft neergelegd.’ Hier, achter de 

Buiksloterkerk is een plekje waar waterlelies groeien. Elfriede Jubitana komt er graag. 

Het lijkt er een beetje op het binnenland van Suriname, waar ze is opgegroeid. Ze heeft 

hier veel voetstappen liggen: picknicken op een kleedje bij het water, de kinderen aan het

voetballen. 

In 1963 kwam ze naar Nederland. ‘Het was hard werken om een bestaan te krijgen hier.’ 

Ze had veel zorgen om haar jongste die zwaar allergisch was: voor vloerbedekking, 

voor chocola, ja voor alles eigenlijk. Het duurde jaren voor ze een kinderarts vonden die 

hun zoon  werkelijk kon helpen. De jongen is nu dertig, goed gezond en werkt bij de KLM.

Banne 1 was toen nog meer een dorp. Haar kinderen hadden er een fantastische jeugd. 

‘De buurt was één grote familie’, zegt ze. Vaak werd er een groot plastic bad in de tuin gezet,

waar haar kinderen, en die van de buren, urenlang in konden spelen.

Dat familiegevoel, die samenhang, is nu wel weg uit de buurt, zegt ze. De huidige bewoners

komen uit allerlei landen, en er is geen gemeenschapszin. Elfriede leidt een bewoners -

commissie, waarin iedere flat vertegenwoordigd is. Ze moedigt mensen aan voor hun flat 

te  zorgen, zodat overlast minder wordt.

Er was een groep jongeren die voor overlast zorgde, niemand durfde er iets van te zeggen.

Samen met iemand van de bewonerscommissie is ze op die jongens afgestapt, bij ze gaan

zitten op hun hangbank. Het bleek dat ze nergens welkom waren, ook niet in het buurthuis.

Op een vergadering, waar ook de politiek aanwezig was, hebben de jongens vervolgens

 verteld wat hun wensen waren. Dat had effect: er komt nu een soort huiskamer voor ze, 

in het oude gebouw van het Mentrum. 

‘In ieder mens zit iets goeds’, zegt Elfriede. Daarom durft ze ook op lastige mensen af te stappen,

om met ze praten. ‘Aan hun wieg heeft toch ook liefde gestaan?’ Nou ja, bijna altijd dan. Vanuit

dat geloof blijft ze – met eindeloze inzet – werken aan een betere buurt; een buurt die ver-

draagzamer is, en schoner. Ze zegt: ‘Ik heb zo veel gekregen in al die jaren, zoveel goedheid

ondervonden. Daar wil ik graag iets van terug geven. Ik gun het een ander ook.’

Zoveel goedheid
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‘Aan hun wieg heeft toch ook liefde gestaan?’ ‘Aan hun wieg heeft toch ook liefde gestaan?’ 
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Naast haar bureau staat een kaartenbakje. Zo’n plastic doosje met
honderden systeemkaartjes op alfabet. Die kaartenbak is haar geheugen. 

Namen, adressen, telefoonnummers. Haar hele netwerk zit erin. De politie, de beheerder van

het sportveld, de vuilnisophaaldienst… Zo heeft ze altijd snel de juiste persoon te pakken.

‘Je hebt elkaar nodig in dit werk’, zegt de buurtconciërge.

Lydia Wilhelm heeft een bureau op de wijkveiligheidspost, maar daar is ze niet zo vaak te

 vinden. Liever loopt ze door de straten, hier een praatje makend, daar een probleempje

oplossend. ‘Je moet niet wachten tot de mensen bij jou komen. Je moet zelf op ze af.’ 

En daar heeft ze een dagtaak aan.

Als je dit werk goed wilt doen, zegt ze, dan moet je alert zijn op alles om je heen. Je moet

rondkijken, geduld hebben. Niet die botte bijl: ‘Je krijgt juist conflicten op straat als je

kortaf bent, commandeert. Rust – dat werkt veel beter. Je moet een ander zo behandelen

zoals je zelf behandeld wilt worden.’ 

Ze heeft wat met mensen ‘waar wat mee is.’ En die zijn er genoeg hier in Noord: beschadigde

mensen, die een hele geschiedenis met zich meedragen. ‘Ik wil dat die mensen gekend zijn.

Dat ze respect krijgen.’ 

Ze waakt als buurtconciërge over dezelfde straten waar ze als klein meisje ging belletje -

trekken. Nee, de buurtbewoners zitten niet in de kaartenbak, lacht ze: ‘Die ken ik al jaren.’

Respect 
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‘Je krijgt juist conflicten op straat als je kortaf bent.’‘Je krijgt juist conflicten op straat als je kortaf bent.’
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Af en toe denkt ze er wel eens over om naar Almere te verhuizen. 
Haar zoon, zijn vrouw en kleindochter wonen daar sinds kort. Maar dan loopt ze weer door

haar eigen buurtje en ze wordt gegroet en ze maakt een praatje met deze en gene… ‘Dan weet

ik dat ik toch maar hier blijf.’ Dat Zwaneplein bijvoorbeeld, dat is toch prachtig? ‘Zo’n lief

pleintje. Met die gevels en die poortjes…’

Anja Snabel is alweer een jaar of vijf voorzitter van Buurtbeheer Vogelbuurt/IJplein. 

Ze leidt niet alleen de vergaderingen, maar brengt ook het buurtkrantje rond. Eerder was 

ze zwemmoeder, schooltuinmoeder, museummoeder. Nu is ze in de allereerste plaats

 grootmoeder.

Kleinkind Britt is over uit Almere. Fantastisch om een paar dagen op te passen: ‘Zo’n heerlijke

kleine kip van 13 maanden.’ Twee maanden voor de geboorte van Britt overleed Anja’s zoon

Bart. ‘We hebben twee zonen. Eén boven en één beneden. Zo voelen we dat.’ Ze vertelt

 hoeveel steun ze rondom het overlijden heeft ervaren van haar Marokkaanse, Turkse en

Surinaamse buurtgenoten. ‘Wij Nederlanders kunnen toch niet zo goed met verdriet

omgaan.’ Lange stilte. ‘Gek hè. Mensen zijn altijd anders dan je denkt.’ Ze kijkt naar Britt, 

die naast haar op de bank vol overgave aan het spelen is: ‘Dat is toch zo’n apart kind, 

die kleine. Ze geeft liefde aan iedereen.’

Zo’n lief pleintje 
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‘Dan weet ik dat ik toch maar hier blijf.’‘Dan weet ik dat ik toch maar hier blijf.’
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Een kleine huiskamer in de Andoornstraat. Een volle boekenkast: 
politiek, gezondheid, de geschiedenis van Noord… ‘Allemaal van hem, die boeken’, zegt

Mientje Wolf. Wat er in die boeken staat, dat weet ze niet meer. De boeken zijn van hem en

zijn belangrijk voor hem. Dat is voor haar voldoende. 

Mientje weet niet zoveel meer. Ze zegt weinig, kijkt tijdens het gesprek bijna steeds met lege

ogen voor zich uit, tot een woord, een zin van Dato in haar geheugen haakt. Dan is ze er

even helemaal bij, leeft mee, kijkt, ziet. 

Dato praat voor twee: ‘We  gingen het toch over vroeger hebben?’ Hij wijst naar de tafel, die

vol ligt met foto’s,  brieven, documenten. Heeft hij allemaal klaargelegd voor dit gesprek.

Zijn doopbewijs. Hij is geboren in de Jordaan, in de Anjelierstraat. ‘Dat had die ooievaar ook

wel beter kunnen uitzoeken’, zegt hij vrolijk. Gedoopt in de Nieuwe Kerk, door professor 

Den Hartog. Weer die pretlichtjes: ‘Ja, ik ben een voornaam kind.’ Op zijn zesde naar

Disteldorp, ‘s zondags naar de Bethlehemkerk aan het Zwanenplein. Zijn vader bespeelde

het orgel in de Amstelkerk. Toen die kerk haar deuren sloot, was het afgelopen met de kerk-

gang. Hij is in jaren niet meer geweest. Dat hoeft ook niet, zegt hij: ‘Ik geloof als het nodig

is.’ Na een pauze: ‘Als het moeilijk wordt.’

Een foto van het gezin. Ze waren met z’n vieren. Hij en Mientje en hun zoon en dochter. 

De dochter is drie jaar geleden overleden aan kanker, 46 jaar oud. ‘Wat een gevecht’, zegt

Dato. Stilte. Mientje is onrustig, lijkt iets te willen zeggen, blijft dan toch stil. Dato praat,

maar het gaat moeizaam. De ironie is verdwenen. ‘Zo’n verdriet, daar kom je niet overheen.’

Hij staat op om de theepot te halen: ‘Mooi dat ik nog koekjes in huis had hè?’

Een boek. Meer foto’s. De rekening van de begrafenis van zijn vader. Een vooroorlogs

belastingplaatje voor de fiets, mét werklozengaatje. Een medaille van de luchtbescher-

mingsdienst. Een placemat met een boot er op - een herinnering aan de werf. Achtendertig

jaar werkte hij bij de NDSM. ‘Dat is niet niks. Ik vond het moeilijk om er weg te gaan. 

Nog steeds is het soms moeilijk.’ Hij meent het, maar hij heeft z’n ironie weer terug als 

hij iets te plechtig vervolgt: ‘Dan springen de tranen je in de ogen.’

Als het moeilijk wordt
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Dato Wolf

‘Dat had die ooievaar wel beter kunnen uitzoeken.’‘Dat had die ooievaar wel beter kunnen uitzoeken.’
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Nawoord
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Mensen uit Noord ontmoeten en aldus betrokken raken bij de
 geschiedenis en de actualiteit van Noord. Dat was onze bedoeling
toen we in 2002 met dit verhalenproject van start gingen.

Het Kerk & Buurtwerk was – en is – relatief nieuw in Noord. Dit buurtpastorale werk betekent,

op grond van het evangelie, kiezen voor presentie in de buurt, op straat bij mensen.  

Het verhalenproject bleek een goede manier om aansluiting te vinden bij het reële leven

van mensen in Noord. 

Het zijn uiteindelijk negen verhalen geworden. Geen successtory's vol glorie en glamour.

Het zijn levensverhalen, maar al te vaak getekend door afscheid, migratie van ver, verdriet,

ingrijpende gebeurtenissen. Maar het zijn tegelijk verhalen van leven, overleven, humor,

moed, geloof en doorzetten. In dit optrekken met mensen zijn we een beetje deelgenoot

geworden van hun geschiedenis, hun hoop, hun dilemma’s. We hebben gezien hoe mensen 

– door lief en leed heen – steeds weer een balans zoeken. En vinden. 

Waar haal je de moed vandaan? Dat was een vraag die in de gesprekken steeds weer terug-

kwam. De antwoorden waren divers: het leven in buurten, strijd, eerlijkheid, inzet voor

recht, alledaagse menselijkheid, trouw en liefde. ‘Ik ben maar een gewoon mens’, zeiden de

meesten. In de ontmoeting bleken ze bijzonder, zag ik een andere glans, uitstraling, zag ik

de levenskracht en de vitaliteit en de lach - als koekjes bij de thee. Het goede dat oplicht in

de verhalen van mensen is wellicht anders dan vroeger, maar het wordt, in het kleine, even

zo goed zichtbaar in de ontmoeting met mensen.  

Zo raakten we verbonden met de levens van mensen. En zo kregen we meer zicht op vragen,

problemen en uitdagingen van het leven van mensen in deze buurt, maar ook over wijk -

grenzen heen. Zo hebben we de ingrijpende gevolgen voor de problematische woningmarkt

van dichtbij ervaren en gemerkt hoe muurvast deze zit. We hebben van dichtbij gezien hoe

de moeilijkheden rond plaatsing van mensen in de ouderenhuisvesting inwerkt op het leven

van mensen. In het netwerk van instellingen in de buurt hebben we inzet en kwaliteit



gezien, maar ook de werking van projectfinanciering en projectmatig beleid ook bij de

 overheid, waardoor prioriteiten snel wisselen en de aandacht en de middelen al even 

snel verschuiven. Dit gaat vaak ten koste van dienstverlening aan mensen. 

Het project heeft door diverse oorzaken meer tijd gekost dan gepland. Sommige gesprekken

hebben al enige tijd geleden plaatsgevonden. In de levens van onze gesprekspartners is al

weer een heleboel gebeurd. Een paar belangrijke zaken willen we hier noemen. 

· Dato verhuisde met zijn vrouw Mien naar een woonzorgcentrum in Utrecht. 

In Amsterdam kon hij haar niet verzorgen zoals hij dat wilde. Kort na de  verhuizing is zijn

vrouw overleden.

· Lydia is geen buurtregisseur meer. De functie werd opgeheven. Ze heeft een nieuwe 

– vaste – baan bij TOS (Thuis Op Straat).

· Frans raakte meer en meer betrokken bij Kerk & Buurt. 

‘Door mijn verhaal zo te horen heb je me een cadeau gegeven’ zei iemand tegen mij. 

Ik ben er steeds meer van overtuigd dat wij, louter door tijd te hebben, iets bijzonders

doen.Deze aanwezigheid, dit optrekken met mensen brengt een beweging tot gang. 

Mensen  veranderen omdat er naar hun geluisterd wordt. Ze voelen dat op de verhalen 

die zij ons  vertellen een ander licht valt. Dat geeft moed en versterkt eigenheid.

Alle negen geïnterviewden hebben ons verteld hoe ze thuis raakten in Noord. Daardoor is

Noord ook meer ons thuis geworden. We hopen dat deze verhalen en onze ervaringen een

plek krijgen in de ontmoeting – en in de samenwerking met anderen – binnen dit stadsdeel.

Amsterdam, december 2004 

Marchien Timmerman 
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Thea Hoff

Marchien Timmerman

Yvonne Zandbergen

Tekstbewerking, eindredactie

Markt en Missie, Zwolle 

Foto's

Esther Pennarts Fotografie, Montfoort

Vormgeving, opmaak

Blink ontwerpers bno, Hoofddorp

Drukwerk

Drukkerij E.P.A. van de Geer, Badhoevedorp
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