'Samen ouder in de Indische Buurt'
Voor dit project is gekozen om de gezamenlijke bijeenkomsten van de vier reminiscentiegroepen na
iedere twee afzonderlijke bijeenkomsten plaats te laten vinden. Anders dan in vorige multiculturele
projecten in Amsterdam Oost, kwamen de verschillende culturen zo eerder en intensiever met elkaar in
aanraking.
De thema's die besproken werden waren:
1e bijeenkomst; gezinsleven vroeger
1. Hoe zag uw huis en de omgeving eruit waar u bent opgegroeid?
2. Kunt u hier een tekening van maken of eventueel alleen van de ingang (voordeur) en het
woongedeelte.
3. Wat zag u als u naar buiten keek (zelf kiezen welk raam)?
4. Welke plek had u tussen de bewoners van het huis (b.v. 3e kind of neef/nicht)?
2e bijeenkomst; gezinsleven nu
1. Wat is het verschil met nu?
3e bijeenkomst; familie vroeger
1. Hoe was het familiecontact geregeld?
2. Bij welke gelegenheden kwam de familie bij elkaar (verjaardagen, suikerfeest, sinterklaas enz.)?
3. Hoe was de ondersteuning van de familie voor elkaar?
4. Hoe ver woonden de familieleden van elkaar?
4e bijeenkomst, familie nu
1. Wat is het verschil met nu?
5e bijeenkomst; het sociale leven
1. Hoe was de Indische Buurt toen u jonger was/toen u hier kwam wonen?
B.v. omgang met elkaar,
Allochtonen/autochtonen,
Verenigingsleven, straatleven,
Bijzondere dagen,
Burenhulp,
Winkels/voorzieningen,
Conflicten.
6e bijeenkomst; het sociale leven
1. Hoe is het nu?
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Wat ziet u als ideaal voor deze buurt?.
Wat is hiervan te verwezenlijken?
Wat kunnen wij als ouderen samen hieraan bijdragen?

Verslag 1e gezamenlijke bijeenkomst.
Op woensdag 17 december kwamen de vier groepen voor het eerst bij elkaar in een vergaderzaal van
het Flevohuis. Voor deze locatie was gekozen omdat het Servicecentrum Sumatrastraat daarvoor te
klein was.
Deze bijeenkomst was bedoeld als kennismakingsbijeenkomst.

Net zoals bij vorige projecten gingen de groepen apart aan tafeltjes zitten. Bij vorige projecten hadden
we een grote kring gevormd en gevraagd of de deelnemers zich één voor één wilden voorstellen. Dat
duurde altijd vrij lang en verliep ook wat stijfjes. We wilden dit graag vermijden en daarom werden de
deelnemers na het welkomstwoord verzocht om met elkaar kennis te maken door elkaar een hand te
gaan geven. Dat leverde een dermate druk geloop op, dat er van stijfheid geen sprake meer was. Daarna
werden de deelnemers en begeleiders verdeeld in vier multiculturele groepen en werd hen gevraagd om
elkaar te vertellen naar welke plek in hun oude buurt zij graag gingen, toen zij nog kind waren.
Halverwege werden warme Turkse hapjes binnengebracht.
Verslag 2e gezamenlijke bijeenkomst.
Op 21 januari was de tweede gezamenlijke bijeenkomst. De deelnemers werden over drie gemengde
groepen verdeeld en gevraagd om te vertellen over het gezin en de plaats waar zij hun jeugd hadden
doorgebracht. Halverwege werden Surinaamse hapjes geserveerd. Ook deze keer werd er levendig
verteld en vervolgens in de plenaire groep door de begeleiding een samenvatting gegeven van de
vertelde herinneringen.
Verslag van de 3e en 4e gezamenlijke bijeenkomsten
op 11 februari en 10 maart 2004 in resp. Flevohuis en gebouw Kindervreugd.
Op deze bijeenkomsten werden de deelnemers van de verschillende groepen weer verdeeld over drie
gemengde groepen, om uit te wisselen waar zij tegenwoordig tegenaan lopen in de Indische Buurt en
wat hun wensen en suggesties waren.
De opvallendste punten waren:
· Te weinig allochtoon personeel bij instellingen.
· Geen Islamitische gebedsruimten in bejaardenhuizen.
· Geen Vedische gebedsruimte in de buurt.
· Voorzieningen waar je gemakkelijk binnenloopt zoals filiaal van het ziekenfonds of postkantoor cq
banken zijn verdwenen.
· Er is te weinig variatie in winkels.
· Er wonen te weinig oorspronkelijke Nederlanders.
· Gebrek aan openbare toiletten en fontijntjes.
· Gebrek aan onderling contact (zowel tussen de culturen als tussen de generaties).
· Parkeerproblemen
· Te weinig contact met de jeugd
Suggesties waren:
· Multiculturele koffieochtenden met begeleiders die organiseren dat de mensen niet steeds bij
cultuurgenoten gaan zitten en die ook kunnen tolken.
· Ontmoetingsplek waar buurtbewoners dingen met elkaar kunnen uitwisselen.
· Meer praten met de jeugd, ideeën uitwisselen.
· Ruzies tussen kinderen voorkomen door aanspreken op straat, ook op hun gedrag.
· Meer belangstelling voor de jeugd tonen door bijvoorbeeld eens naar het sportpark te gaan.
· Als vrijwilliger werken in bibliotheek of op een school.
· Taalcursussen in de bibliotheek.
· De overheid moet bevorderen dat Nederlanders zich weer in deze buurt vestigen door voorzieningen
aantrekkelijk te maken en te voorkomen dat tweeverdieners vertrekken zodra zij kinderen krijgen.

Conclusie:
Het is een goede keus geweest om in een vroeg stadium van het project de vier verschillende groepen
met elkaar kennis te laten maken en de gezamenlijke bijeenkomsten om de drie weken te laten
plaatsvinden. Op de tweede gezamenlijke bijeenkomst gingen diverse deelnemers al bij binnenkomst
aan het tafeltje van een andere cultuur zitten. Maar zij schoven, zodra het officieel begon, weer bij hun
eigen vertrouwde groep aan. Gebleken is dat het heel goed mogelijk is (en ook hogelijk gewaardeerd
wordt door de deelnemers) om ouderen van verschillende culturen met elkaar in contact te brengen en
gezamenlijk aan iets te laten werken. Wel moeten zij er actief toe worden gebracht om dat ook
daadwerkelijk te doen, met andere woorden: vanzelf gaat het niet, er moet een of andere opdracht aan
ten grondslag liggen. In het geval van een reminiscentieproject wordt het de deelnemers gemakkelijker
gemaakt omdat door de soort opdracht (vertellen van eigen belevenissen aan elkaar) er snel een
vertrouwelijkheid groeit. Wil men dus ouderen van verschillende culturen met elkaar in contact
brengen, dan volstaat het niet om een ruimte ter beschikking te stellen, maar er moet een actieve
begeleiding aanwezig zijn. Bovendien moeten er mensen zijn die kunnen tolken.
Het doel nl. buurtgericht contact tussen ouderen van verschillende culturen tot stand brengen is
gehaald. Ook werd duidelijk hoe de deelnemers de Indische Buurt vroeger hebben ervaren en hoe zij er
nu tegen aankijken. De suggesties die er zijn gedaan om de buurt leefbaarder te maken zullen worden
doorgegeven aan de betreffende instanties en aan de suggesties om het onderlinge contact te
bestendigen en contact met de jeugd te zoeken word verder gewerkt.

