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Buurtplatform F/D & Vogeltjeswei

F/D buurt en Vogeltjeswei. Foto: Paco Núñez 
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Allerbeste bewoners van de 
F/D-Buurt & Vogeltjeswei,

U heeft de eerste Buurtkrant in 
handen, die we u als een van de 
bouwstenen in het ontwikkelen 
van het Buurtplatform F/D & 
Vogeltjeswei aanbieden om u te 
informeren over alle buurtver- 
beterplannen die zijn verzameld 
bij de buurttafelsessies tijdens 

het Zomerprogramma van Mama 
Florijn in 2022. Ontwikkeling van 
Buurtplatform F/D & Vogeltjeswei 
en uitvoering van de plannen 
voor het buurtbudget F/D &  
Vogeltjeswei betekent: 

[1] Verbeteren van de buurt 
door de bewoners zelf geïnitieerd 
en uitgevoerd.

[2] Meer verbinding en samen- 
werking door bewoners(groepen).

[3] Een buurtnetwerk en buurt 
communicatiestructuur. 

[4] Verbeterde zichtbaarheid en 
identiteit F/D-Buurt&Vogeltjeswei.

[5] Meer waardering voor 
bewoners van onze buurt. 

In deze buurtkrant vertellen we 
er graag meer over en stellen 
we een aantal enthousiaste 
buurtmakers aan u voor.

P8: Geef straten een smoel
P9: Winterfestival
P10: Mailart 
P11: Vuil op straat
P12: Uitnodiging nieuwjaarsborrel

06 2826 8056
mamaflorijn.nl/buurtplatform

buurtplatformfdv@mamaflorijn.nl
@Mama Florijn / @mamaflorijn.nl 

BUURTPLATFORM

http://mamaflorijn.nl/buurtplatform
mailto:buurtplatformfdv%40mamaflorijn.nl?subject=hallo
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Introductie 
Buurtplatform

[interview met]
AnneMarie Tiebosch 

Als er iemand actief is in de 
buurt van Florijn, F/D-Buurt 
& Vogeltjeswei, dan is het 
AnneMarie Tiebosch wel. Ze 
is initiatiefnemer van tal van 
activiteiten voor klein en groot 
en is altijd in de weer om Florijn 
en omgeving schoner, mooier, 
groener en gezelliger te maken. 
Dat doet ze met de community 
moestuin Groene Vingers, met 
buurtlokaal Aanwezig & Bezig, 
met Mama Florijn en nu ook met 
het Buurtplatform.

AnneMarie, hoe komt het dat je 
je zo druk maakt voor de buurt? 
  
Ik ben altijd al actief geweest. In 
2005 heb ik de Shain Foundation 
opgericht, daarmee was ik eerst 
vooral op muzikaal gebied actief 
in Sierra Leone, maar al gauw 
wilde ik juist actiever in Zuidoost 
worden. In de studio hier in 
Florijn oefenden dagelijks  
verschillende bands uit de om-
geving, het was een drukte van 
jewelste. Ik ben optredens gaan 
organiseren die uitgroeiden tot 
het jaarlijkse festival Groove on 
the Roof. In 2018 ben ik daar-
mee gestopt met het idee dat 

het tijd werd voor iets anders. 
Daarnaast deed ik altijd al dingen 
in de buurt. Ik organiseerde  
kinderactiviteiten in mijn vrije 
tijd. Wat ik voor mijn eigen 
kinderen deed, doe ik nu nog 
altijd graag voor de buurt.  
Dat vind ik leuk en dat vind ik 
belangrijk. En van het één komt 
het ander. Ik zie altijd de mogelijk- 
heid om iets te verbeteren of 
faciliteren voor mensen die iets 
nodig hebben. Van alles wat ik 
doe is faciliteren en faciliteiten 
delen het belangrijkste. 

 

“Van alles wat ik doe, is 
faciliteren en faciliteiten 
delen het belangrijkst.”

 
Toen ik in 2018 besloot om iets 
anders dan Groove on the Roof 
te gaan doen, ontstonden al 
gauw de ideeën voor Mama 
Florijn. Daarvoor ben ik gaan 
kijken welke professionals en 
getalenteerde mensen in de flat 
Florijn woonden om samen een 
kunstproject op te gaan zetten. 
Ik wilde dat Florijn een iconisch 
kunstwerk zou krijgen zodat de 

Foto: Isaac Owusu

Ik ben met veel mensen in 
gesprek gegaan - o.a. tijdens 
de “buurttafelsessies” bij het 
Mama Florijn Vakantieterrein 
afgelopen zomer - om plannen 
te verzamelen, maar ook om 
ervoor te zorgen dat bewoners 
met de ideeën plannen ook zelf 
gaan uitvoeren. Hoewel ik mijn 
twijfels had in het begin, heb ik 
tot mijn grote blijdschap veel
bewonersgroepen gevonden die 
met goede plannen kwamen. 
Wij hebben de verschillende 
plannen in Buurtthema’s 
samengebracht en verdeeld 
over het beschikbare budget 
voor 2023. Iedereen vond het 
vanzelfsprekend dat het Buurt-
platform ook Mama Florijn zou 
gaan heten. Mama Florijn is 
het startpunt voor alle goede 
ontwikkelingen in de F/D-Buurt 
& Vogeltjeswei. En zo komt het 
dat wij nu ook penvoerder zijn
geworden van het Buurtplatform.
 
Wat wil je met het buurtplatform 
bereiken?

Met het Buurtplatform F/D &  
Vogeltjeswei willen wij een 
sterke buurtorganisatie oprichten 
of bestaande organisaties 
versterken zodat wij onszelf als 
bewoners in deze buurt goed 
vertegenwoordigd zien. Met 
Mama Florijn waren we daar al 
mee bezig. Florijn ligt een beetje 
afgezonderd van de rest en er is 
nooit iets over ons te horen of 
te zien als het over de ontwikke-
lingen in Zuidoost gaat. Ik wilde 
daar verandering in brengen. 
Ik wil dat wij als bewoners 
van Florijn (en dus de F/D & 
Vogeltjeswei) onze expertise en 
kennis in kunnen zetten in de 
ontwikkeling van ons stadsdeel, 
dat onze mening en visie niet 
alleen worden meegenomen 
in de grote plannen, maar dat 
ze zwaar wegen in de besluit-
vorming. Wij willen dat onze 
experts en professionals worden 
ingehuurd zodat er geen externe 
mensen hoeven te worden in-
gevlogen. Mensen die vaak van 

AnneMarie Tiebosch is initiatiefnemer van tal van activiteiten voor 
klein en groot en is altijd in de weer om Florijn en omgeving schoner, 
mooier, groener en gezelliger te maken. 

flat de zichtbaarheid en erken-
ning zou krijgen die onze flat 
verdient in het Stadsdeel maar 
eigenlijk ook ver daarbuiten. 
Met Mama Florijn als drager 
voor het Buurtplatform wordt dit 
extra versterkt.
 
Vertel daar eens wat over, wat 
is het Buurtplatform?

Over de hele stad worden vanuit 
de gemeente Buurtbudgetten 
uitgerold. Dat is opgezet omdat 
Amsterdammers weinig be-
trok-ken zijn bij de politiek, ze 
wantrouwen de politiek. Daarom 
heeft de Gemeente bedacht dat 
actieve en betrokken bewoners 
zelf budgetten kunnen beheren 
en besteden aan verbeteringen 
die zij belangrijk vinden in hun 
omgeving. Omdat ik al sinds 
2005 actief ben werd ik benaderd
door Mike Brantjes uit de K-buurt. 
Hij heeft me ervan overtuigd 
dat ik met Shain Foundation 
en Mama Florijn als platform 
de juiste persoon zou zijn om 
het buurtbudget te beheren en 
ervoor te zorgen dat het besteed 
wordt naar behoefte van be-
woners in onze buurt. 

toeten noch blazen in Zuidoost 
weten, moeten ineens plannen 
voor ons ontwikkelen? Nee, wij 
weten zelf heel goed hoe wij het 
willen en we willen daar actief 
bij betrokken worden. En niet 
alleen onder de noemer “buurt-
participatie”. Onze flat  
(en de hele buurt) zit barstensvol 
getalenteerde mensen. Laten 
we dat beter in kaart brengen, 
zichtbaar maken en inzetten. 

In 2021 zijn we begonnen om 
verhalen op te halen, talenten 
zichtbaar te maken, een podium 
te bieden en kansen scheppen. 

Dit deden we met de Flatkrant, 
maar ook tijdens de zomerpro-
grammering. Het Buurtplatform 
heeft hetzelfde doel, maar dan 
iets breder dan alleen voor 
Florijn, zodoende hebben we 
besloten om het samen te laten 
vloeien. Met het verzamelen 
van de verhalen zijn de kranten 
ontstaan. We hebben inmiddels 
4 flatkranten gemaakt. Nu wordt 
de krant ook iets breder en maken 
we een buurtkrant in plaats van 
een flatkrant. De krant heeft 
inmiddels een vast team van 
krantenmakers, dat is erg leuk. 
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Buurtplatform F/D & Vogeltjeswei

Wilt u meewerken aan de 
uitvoering van de buurtverbeter-
plannen? Neem vooral contact 
op! Wil je op de hoogte blijven 
volg ons dan via de socials.
Je kunt het hele plan lezen op 
de website van Mama Florijn 
en zien welke plannen er in 

2023 allemaal zullen worden 
uitgevoerd. 

[M] buurtplatformfdv@mamaflorijn.nl
[T] 06 2826 8056
[FB] @Mama Florijn
[IG] @mamaflorijn.nl 
[W] mamaflorijn.nl/buurtplatform

Speeltuin Martin Ennalsplein
In 2021 is er een inventarisatie 
gemaakt door de gemeente van 
de toestand van de ruim 200 
speelplekken in Zuidoost. Hierbij 
kwam de speelplek op het Martin 
Ennalspleintje als enige van 
meerdere speellocaties in de 
F/D-buurt & Vogeltjeswei op de 
lijst om opgeknapt te worden. 
Vragen die wij hierover stelden 
werden beantwoord vanuit de 
behoefte aan onderhoud.

De bewoners rondom het Martin 
Ennalsstraat konden in juni 2022 
een vragenlijst invullen over hun 
voorkeur van speelobjecten en 
materialen. Tijdens de bewoners- 
avond op 30 juni 2022 gaven 
medewerkers van Speelplan BV 
een toelichting op deze enquête 
en konden ze hun wensen 
kenbaar maken over de nieuwe 
inrichting van het speelplein. 
Naar aanleiding van de ingevulde 

enquêtes en bewonersavond zijn 
2 ontwerpvoorstellen gemaakt 
waar de bewoners uit konden 
kiezen. Met 17 tegenover 15 
stemmen is het volgende ont-
werp gekozen: 

[1] De huidige ondergrond van 
kunstgras wordt vervangen door 
nieuw groen en blauw kunstgras 
met verschillende figuren en 
spelletjes, zoals een hinkelpad, 
om de fantasie in het spel te 
bevorderen. 

[2] De bestaande Blox toestellen 
worden hersteld en er komt een 
bord met speluitleg bij de Blox 
te staan. Het kunstgras in de 
pannakooi wordt vervangen.

[3] Om de speelplek te ver-
groenen worden langs de 
speelplek hagen toegevoegd.

Stadsdeel Zuidoost liet weten 
dat momenteel een technisch 
ontwerp wordt gemaakt en dat 
de planning is dat de speeltuin 
voor de zomer 2023 gereed zal 
zijn.
 
* De Blox speeltoestellen werden 
in 2013 feestelijk in gebruik 
genomen. ‘Met het 'bloxen' 
kunnen kinderen een computer-
spelletje spelen, terwijl ze buiten 
zijn en beweging krijgen'. 
De voetbalkooi bij de rotonde 
aan de Gooiseweg stond 
oorspronkelijk op het Martin 
Ennalsplein, maar werd wegens 
geluidsoverlast verplaatst. 

Komt u ook naar de Winter 
Buurttafelsessies? De buurt- 
verbeterideeën zijn onder 
verdeeld in verschillende thema’s 
die we belangrijk vinden voor 
onze buurt:

[1] Groen & Duurzaam:
donderdag 19 januari 2023

[2] Buurtidentiteit:
donderdag 26 januari 2023

[3] Ontmoeten & Bewegen:
donderdag 2 februari 2023
*voor kinderen en ouderen

We zullen samen de procedure 
overleggen voor een integrale 
aanpak en uitvoering van de 
thema’s, zoals beschreven in 
het Buurtplatformplan F/D-
Vogeltjeswei. Noteer vast de 
datum van de buurttafelsessie 
waar uw buurtverbeteridee 
onder valt in uw agenda!
De drie Buurttafelsessies zijn: 

Op 19 en 26 januari en 2 februari
Van 19u00 tot 20u30 
In Buurtlokaal Aanwezig & Bezig 
Patrice Lumumbastraat 7  
1102 JT, F-Buurt

Buurttafelsessies
[tekst en regie]  
Anouk Piket en AnneMarie Tiebosch

[design]  
Sara Mattens en Jeffrey Croese / Vinger.nl

[in samenwerking met] 
Paco Núñez en Heero Viel

[met dank aan] 
Gemeente Amsterdam, Postcodeloterij 
Buurtfonds, !Woon en Shain Foundation

[contact]
[M] buurtplatformfdv@mamaflorijn.nl
[T] 06 2826 8056
[IG] @mamaflorijn.nl 
[FB] @Mama Florijn
[W] mamaflorijn.nl/buurtplatform
 
[locaties]
[1] Aanwezig & Bezig:  
Patrice Lumumbastraat 5-7, Florijn Zuid
[2] Buurtkeuken:
Florijn 38, Florijn Noord-III 
[3] Mama Florijn Terrein: 
keet en grasveld bij Florijn Noord

Colofon

#bewegen&ontmoeten

(GROEN & DUURZAAM)
 - Hangende tuin bij Florijn
- Moestuinbakken Daalwijk

- Moestuin Chico Mendesstraat
- Ecologisch onderzoek naar Flora en Fauna

- Tropische plantenkas op 
Humberto Delgadoplein

- Ontwikkelen mediacampagne 
‘Stadsoase F/D-Buurt’

 [BEWEGEN & ONTMOETEN] 
* voor ouderen en kinderen

- Mailart
- Voetbalclinics
- Tour de Bijlmer

- Gasloze buurtkeuken Florijn
- Inrichting woonkamer Florijn

- Wandelroute/bankjes ouderen
- Express Yourself! Schrijfverblijf

{BUURTIDENTITEIT}
- Vrijheidsmaaltijd

- Geef straten een smoel
- Ludieke aanpak vuil problematiek

- (Poster)campagne respectvolle buurt

<COMMUNICATIE>
- Buurtkranten
- Social Media

- Buurttafel Sessies
- Website & nieuwsbrieven

Wil je ook meedoen?

#buurtthema's 2023

mamaflorijn.nl/buurtplatform

CHECK HET PLAN

mailto:buurtplatformfdv%40mamaflorijn.nl?subject=hallo
http://mamaflorijn.nl/buurtplatform
mailto:buurtplatformfdv%40mamaflorijn.nl?subject=hallo
http://mamaflorijn.nl/buurtplatform
http://mamaflorijn.nl/buurtplatform
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We willen meer groen en 
minder steen in onze buurt. 
Met meer groen kan onze buurt 
beter omgaan met extremer 
weer als meer hitte, droogte en 
hevige regenbuien. De buurt 
wordt zo regenbestendiger 
en het extra groen zorgt voor 
verkoeling en biodiversiteit. 
Daarom creëert de Gemeente 
Amsterdam 80 nieuwe groene 
plekken in de stad. Eén daar-
van is het Milovan Djilasplein 
in de F-Buurt. 

De gemeente organiseerde 
op 15 november jl. een buurt-
gesprek over de vergroening 
van het plein in buurtlokaal 
Aanwezig & Bezig. Zes bewoners 
waren hierbij aanwezig. Land-
schapsarchitect Copijn legde 
uit dat de bestaande bomen, 
die in slechte tot zeer slechte 
staat verkeren, worden vervan-
gen door klimaatbestendige 
bomen die bovendien schaduw 
brengen. De bomen komen in 
grote vakken te staan, die met 

Groener Milovan Djilasplein

Situatie Milovan Djilasplein. Foto: Paco Núñez

lage bloemrijke heesters en 
vaste planten worden beplant. 
De werkzaamheden zullen 
naar verwachting komend 
voorjaar plaatsvinden. Het plein 
krijgt hiermee een groener en 
aantrekkelijker aanzien dat ook 
de veiligheid en leefbaarheid 
zal bevorderen.

De inspraak van bewoners 
richtte zich op de boomkeuze, 
die geen problemen voor 
mensen met astma of hooi-
koorts mogen opleveren. Ook 
willen sommige bewoners 
aan het Milovan Djilasplein 
mee vergroenen door de 
stoeptegels voor hun woning 
te verwijderen en vervangen 
met beplanting. De gemeente 
ondersteunt dit. U kunt zelf 
zorgen voor meer groen in uw 
buurt door het aanvragen van 
een geveltuin.

#groen&duurzaam, #klimaatadaptatie

BOMEN
• Celtis Australis

• Europese Netelboom

VASTE PLANTEN
• Calamagrostis ‘Karl Foerster’

• Struisriet Miscanthus 

sin. Gracillimus 

• Prachtriet Molinia ‘Transparant’ 

• Pijpestrootje Nepeta faas. 

‘Walker’s Low’ 

• Kattenkruid Perovskia atr.  

‘Blue Spire’

• Reuzenlavendel 

SIERHEESTERS
• Choisya ternata ‘Brica’ 

• Mexicaanse Citroenbloesem 

Diervilla splendens 

• Diervilla Deutzia ‘Nikko’ 

• Bruidsbloem Hydrangea quercifolia 

• Eikenblad hortensia Itea virginica 

• Bloemwilg Spiraea jap.‘Genpei’ 

• Spierstruik Viburnum davidiii 

• Sneeuwbal Weigela  

‘Little Red Robin’ 

• Weigela ‘Naomi Campbell' 

• Weigela

Geveltuintje 
aanvragen?

Scan de QR code of ga naar:
amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/

groene-stad/geveltuin-aanvragen/

Wij willen bewoners  
uitnodigen aan de eettafel

 Jaap en Urvan in de nieuwe keuken. Foto: Paco Núñez

De bewonerscommissie Florijn 
wil vernieuwen. De collectieve 
ruimte Florijn 38 wordt momen-
teel verbouwd tot gasloze buurt-
keuken. Deze keuken wordt het
centrum van bewonersactiviteiten, 
gericht op de energietransitie.

Jaap Jonker is bestuurslid van 
de bewonerscommissie. Hij ver-
telt: “In de nieuwe buurtkeuken 
kunnen bewoners kennismaken 
met koken op een inductieplaat. 
In workshops leren we dat onze 
favoriete gerechten net zo lekker 
smaken als ze bereid worden 
op inductiewarmte. Ook betek-
ent samen koken samen eten, 
waarbij we de tafelgesprekken 

zullen richten op het delen van 
informatie over isolatie en  
energiebesparende maatregelen. 
Als bewonerscommissie willen 
we de bewoners helpen om 
kennis te delen en kosten te 
besparen. We gaan samen 
energie en geld besparen door 
waterbespaarders, radiatorfolie, 
tochtstrips en douchetimers 
uit te delen en monteren. We 
nodigen bewoners uit voor een 
gesprek aan de eettafel!”
Om de energietransitie voor de 
sociale huurders van de flats 
Florijn en Daalwijk te stimuleren 
wordt de collectieve ruimte 
verbouwd tot een warme buurt-
kamer met een gasloze keuken. 

Bewonerscommissie Florijn 
werkt in het project Buurtkeuken 
samen met Bewonersplatform 
F/D & Vogeltjeswei dat een bij-
drage krijgt uit het buurtbudget. 
Ook draagt het Buurtfonds van 
de Postcodeloterij bij vanuit het 
project ‘Met je buurt de winter 
door’, Stichting !Woon, Co-Force, 
LSA en Rochdale. 

Meld je aan als vrijwilliger en 
volg de training Energiecoach!

In samenwerking met Stichting 
!Woon bieden wij een training 
van 1 dag waarin je van alles 
over energiebesparen leert om 
andere bewoners te kunnen  
adviseren en helpen. Ook 
worden praktische zaken uitge-
legd, zoals de tablet met app 
waarmee u zult werken en kennis 
over de bespaarproducten die 
wij zullen uitdelen. 

Voor dit vrijwilligerswerk  
ontvang je 5,- euro per huis-
bezoek van een uur. Breng je 
ook de bespaarproducten aan, 
dan ontvang je 10,- euro 
vergoeding. Je kunt zelf aan-
geven wanneer je beschikbaar 
bent en je bent minimaal 1 uur 
per week beschikbaar.

Laat het ons weten als je graag 
energiecoach wordt, mail naar: 

#groen&duurzaam, #bewegen&ontmoeten

bewonerscommissieflorijn@gmail.com

http://amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/groene-stad/geveltuin-aanvragen/
http://amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/groene-stad/geveltuin-aanvragen/
mailto:bewonerscommissieflorijn%40gmail.com?subject=


[Editie 01, jan 2023][Buurtkrant F/D & Vogeltjeswei]

Mama Florijn - Made in Zuidoost 9

[Editie 01, jan 2023][Buurtkrant F/D & Vogeltjeswei]

Mama Florijn - Made in Zuidoost8

Winterfestival: 
Ik zet ook de knop om

Jeugdtheaterschool Zuidoost 
(JTSZO) wilde graag de buurten 
betrekken bij het jaarlijkse 
Winterfestival dat deze keer 
het thema Klimaatverandering 
belichtte met voorstellingen, 
sketches en installaties. De 
kinderen van Mama Florijn 
hebben zich onder leiding van 
theaterdocent Liselot Mol kunnen 
verdiepen in het klimaatprobleem 
en wat er nodig is om ons te 
gedrag te veranderen en een 
heleboel energie te besparen. 
Ze maakten een Family Power 

#groen&duurzaam, #bewegen&ontmoeten

Plant, waarmee je met liefde 
en positieve aandacht voor 
elkaar eindeloos energie kunt 
opwekken.

Liselot vertelt: “Ik wilde het niet 
te veel en te lang hebben over 
het probleem, maar de energie 
en ontdekkingsdrang gebruiken 
om te kijken naar oplossingen. 
In de realiteit of daarbuiten 
dachten we na over oplossingen 
voor het klimaatprobleem en het 
zuiniger omgaan met energie. 
We bedachten energiemachines, 

 Foto: Paco Núñez

waar snoep zorgt voor het 
aandrijven van alle elektrische 
apparaten en waarbij vragen 
opborrelden als: hoe komt 
de zon zelf eigenlijk aan haar 
energie?
Uiteindelijk stond er een 
installatie waarin alle weken, 
gedachten, momenten, energie- 
machines, leermomenten en 
uitspraken samen kwamen. 
Dit was op 17 december in het 
Bijlmerparktheater als onderdeel 
van het Winterfestival van  
Jeugdtheaterschool Zuidoost.”

Geef straten een smoel

“Milovan Djilas… Goh, die 
naam ken ik uit een mijn ‘vorige’ 
leven, voor de oorlog in Bosnië,” 
zegt Elivira Osmanovic, project-
leider Democratisering in stads-
deel Zuidoost met de uitvoering 
van het buurtplatformplan F/D & 
Vogeltjeswei in haar portefeuille.
Djilas was een communistisch 
politicus, dissident en scherp 
criticus van het groeiend 
nationalisme in voormalig 
Joegoslavië. Een afbeelding van 
hem en die van Séan MacBride 
sieren sinds 24 oktober jl. de 
gevels van de gebouwen Heart 
& Soul, gelegen aan de Milovan 
Djilasstraat en Séan MacBride-
straat in de F-Buurt.

Deze straatnaamborden zijn 
onderdeel van het initiatief 
‘Geef straten een smoel’ van 
VVE Heart & Soul en tevens het 
eerste concrete voorbeeld van 
het buurtbudget F/D & Vogeltjes-
wei, waarmee bewoners zelf hun 

buurt verbeteren en uitvoeren. 
Eric Bottse is als bewoner 
van Heart & Soul, een van de 
trekkers in de realisatie van de 
gevelpanelen op de complexen. 
Fotograaf Paul Fennis, die reeds 
in diverse Amsterdamse buurten 
gevelpanelen ontwerpt, kreeg 
opdracht de straatnaamborden 
voor Heart & Soul te maken.

Eric Bottse deed afgelopen 
zomer mee aan de buurttafel-
sessies op het terrein van Mama 
Florijn om kennis te maken met 
andere actieve buurtbewoners. 
Hier leerde hij hoe bijzonder zijn 
eigen wijk is, omdat de meeste 
straatnamen in de F-Buurt  
vernoemd zijn naar vrijheids- 
strijders. “Het zou natuurlijk 
leuk zijn als meer straatnamen 
in onze wijk een ‘smoel’ krijgen” 
alsdus Bottse.

Séan MacBride 1904-1988
Jurist en politicus in het Ierse 
parlement. In een later kabinet 
werd hij minister van Buiten-
landse Zaken. Na zijn jaren in 

de politiek hervatte hij zijn werk 
als advocaat en was voorzitter 
van Amnesty International van 
1961 tot 1975. Zijn strijd voor 
de mensenrechten werd in 1974 
gehonoreerd met de toekenning 
van de Nobelprijs voor de vrede.

Milovan Djilas 1911-1995
Hij was een Joegoslavisch 
communistisch politicus en 
dissident. Hij was een van de 
oprichters en architecten van de 
socialistische federatie Joego-
slavië. In datzelfde land ging hij 
ook ten onder als antagonist van 
dictator Josip Bbroz Tito. Tussen 
1956 en 1966 zat hij meerdere 
gevangenisstraffen uit, vooral 
vanwege zijn kritische artikelen 
over het communisme, eerst 
in de Joegoslavische, en later 
in de internationale pers. Djilas 
was liever een echte schrijver 
geworden, maar de bloedige 
twintigste eeuw dwong hem 
dwong hem op een ander 
levenspad.

links: Séan MacBride, rechts: Milovan Djilas. Foto: Paco Núñez 

[interview met]
Eric Bottse

#buurtidentiteit



[Editie 01, jan 2023][Buurtkrant F/D & Vogeltjeswei]

Mama Florijn - Made in Zuidoost 11

[Editie 01, jan 2023][Buurtkrant F/D & Vogeltjeswei]

Mama Florijn - Made in Zuidoost10

Mailart zorgt voor verbinding

Mailart is een van de leuke,  
bemoedigende projecten voor 
ouderen uit het Buurtplatform- 
plan F/D & Vogeltjeswei. Het 
idee komt van Riska Wijgergangs, 
zij is een bewoner van Woon- 
gemeenschap Wijk 7, en Nosrat 
Mansouri Gilani, kunstenaar uit 
de K-Buurt. Zij willen mensen 
die dreigen te vereenzamen op 
een creatieve en veilige manier 
een hart onder de riem steken 
door ze in samenwerking met 
professionele kunstenaars een 
zinvolle bezigheid te bieden. 

In buurtlokaal Aanwezig & Bezig 
en ouderen sociëteit Vogeltjeswei 
kozen senioren een onaf werk 
van professionele kunstenaars 
uit, waaraan ze samen in zes 
wekelijkse bijeenkomsten hebben 
gewerkt. Geheel naar eigen 
inzicht werd er gegutst, geplakt 
en geschilderd, gekleurd, gere-
gen en geborduurd. Het resultaat 
mag er wezen.  
In totaal heeft het project Mailart 
in Bijlmer-centrum 21 zeer 
diverse en unieke kunstwerken 
opgeleverd, die op vrijdag 17 

Foto: Paco Núñez

februari van 14.00-17.00 uur 
als overzichtstentoonstelling 
worden gepresenteerd in  
buurtlokaal Aanwezig & Bezig 
(Florijn Zuid). Het mooie van 
deze tentoonstelling is dat de 
meeste deelnemers hier voor 
het eerst zullen kennismaken 
met elkaar en met de kunste-
naars van wie ze een kunstwerk 
hebben afgemaakt. Ook U bent 
van harte welkom de Mailart 
kunstwerken te bewonderen en 
de makers te leren kennen op  
17 februari aanstaande!

Eenzaamheid onder ouderen in 
Amsterdam neemt schrikbarende 
proporties aan. Het is een hoge 
prijs die mensen betalen voor 
het ouder worden. Volgens  
de Amsterdamse gezondheids- 
monitor van de GGD komt 
in Amsterdam Zuidoost en 
Amsterdam Noord de meeste 
eenzaamheid voor. Vanuit het 
Buurtplatform F/D & Vogeltjeswei 
willen we in 2023 bijdragen aan 
het oplossen van eenzaamheid 
onder ouderen. Naast het 
project Mailart wordt ook de 

Buurtkeuken Florijn geschikt 
gemaakt als ontmoetingsruimte 
voor oudere flatbewoners, die 
er terecht kunnen voor koffie en 
een praatje, spelletjes, koken, 
samen eten en het delen van 
informatie. Rob Sendar van 
Ouderen sociëteit Vogeltjeswei 
wil in april 2023 een Tour de 
Bijlmer organiseren, een dagje 
uit in eigen stadsdeel, waarmee 
ouderen Zuidoost beter leren 
kennen. Heero Viel, F-Buurt 
bewoner, wenst een herkenbare 
route voor ouderen naar de  
Amsterdamse Poort met  
voldoende bankjes onderweg.

M A I L A R T 
opening tentoonstelling

vrijdag 17 februari
14u00 – 17u00

 Aanwezig & Bezig
Patrice Lumumbastraat 5-7

1102 JT Amsterdam (Florijn Zuid)

W E L K O M !

#bewegen&ontmoeten, #eenzaamheid Vuil op straat
#buurtidentiteit, #schoon

De meeste mensen weten gelijk 
waar we het over hebben als 
we het over vuil hebben. Er gaat 
geen dag voorbij of er liggen 
bergen afval van uiteenlopende 
vorm en substantie rondom 
de afvalcontainers in onze 
buurt. Grofvuil bestaande uit 
matrassen, koelkasten en ander 
meubilair afgewisseld met zakken 
huisvuil, die opengescheurd 
zijn door vogels of ratten, en los 
slingerende niet te identificeren 
smerigheid. Hoe komt het toch 
dat het zo moeilijk voor ons 
lijkt om ons vuil ‘gewoon’ in de 
containers te gooien en grofvuil 
buiten te zetten op de dag voor 
grofvuil, óf het weg te brengen? 

Iedereen zal zich ook wel eens 
afvragen wie het dit keer heeft 
gedaan, wie niet kon wachten 
tot de zondagavond, of wie zo 
haastig was dat het openen van 
de klep voor de vuilcontainer te 
veel tijd in beslag zou nemen? 
We kunnen het probleem bij een 
ander neerleggen, maar laten 
we ook eens naar onszelf kijken: 
kunnen wij onszelf eerlijk in de 
ogen kijken en bekennen dat 
we zelf ook best wel eens een 
zak naast de container hebben 
gezet, of een stapel karton die 
niet in de papiercontainer paste 
er toch maar gewoon naast 
hebben gekwakt? 

“Ik ben toch zeker niet de enige 
die het doet” is een makkelijk 
excuus om onszelf gerust te 
stellen dat we niet de enige 
zijn. Dat ‘iedereen’ het doet en 
waarom zouden wij zelf dan ons 

best doen om ons altijd netjes 
aan de regeltjes te houden? 
Want regeltjes, daar houden we 
niet zo van. Maar wat nou als het 
gaat om onze eigen omgeving? 
De plek waar wij thuis zijn? Onze 
flat of onze straat waar we trots 
op zijn? Dan zou het toch geen 
regeltje hoeven zijn om ons vuil 
weg te gooien op de plekken en 
momenten die daar bestemd 
voor zijn? 

Omdat we allemaal de prob-
lemen goed kennen, kijken we 
graag naar oplossingen. Als 
we met z’n allen ons best doen 
om te voorkomen dat er elke 
dag vuil rondslingert, kunnen 
we ook met z’n allen trots zijn 
op onze buurt. Dan wordt onze 
omgeving mooier en frisser en 
kunnen we onszelf uiteindelijk 
ook beter voelen. Het zou 
natuurlijk geweldig zijn als het 
Stadsdeel met ons meedenkt. 
Misschien door vaker grofvuil te 
komen ophalen of met nieuwe 
systemen te werken. Zo bestaan 
er containers die afval persen, 
zodat er veel meer in kan en 
het dus veel langer duurt 
voordat ze vol zijn. Misschien 
is dat een oplossing voor ons?  
Misschien kunnen we samen 
nadenken over nieuwe vormen 
voor het verzamelen van ons 
vuil, zodat het voor niemand te 
veel gevraagd is? En misschien 
zijn er buren die andere buren 
kunnen helpen als er iets naar 
het grofvuil moet?  

Vanuit het Buurtplatform F/D 
& Vogeltjeswei willen wij ons 

graag buigen over de kwestie 
rondom ons vuil en wat we 
kunnen doen om onze buurt 
beter schoon te houden. Helpt u 
mee? 

U kunt ook altijd een melding 
van vuil op straat maken bij 
de Gemeente Amsterdam via 
telefoonnummer en website:
 
[T] 14 020 
[W] meldingen.amsterdam.nl/
incident/beschrijf

Coming up..
donderdag 19 januari
Buurttafelsessie #groen&duurzaam
@ Aanwezig & Bezig

donderdag 26 januari
Buurttafelsessie #buurtidentiteit
@ Aanwezig & Bezig

zaterdag 28 januari
Nieuwjaarstoast 
@ Florijn Terrein

donderdag 2 februari
Buurttafelsessie #ontmoeten&bewegen
@ Aanwezig & Bezig

vrijdag 17 februari
Opening tentoonstelling Mailart
@ Aanwezig & Bezig

Check voor meer info:
mamaflorijn.nl en @mamaflorijn.nl

http://meldingen.amsterdam.nl/incident/beschrijf
http://meldingen.amsterdam.nl/incident/beschrijf
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[Locatie 2 & 3]
Mama Florijn Terrein: 

keet en veld bij Florijn Noord
Buurtkeuken:

Florijn 38, Florijn Noord-III

[Locatie 1]
Aanwezig & Bezig: 

Patrice Lumumbastraat 5-7, 
Florijn Zuid

Kunstboom: Nosrat Mansouri Gilani. Foto: Paco Núñez

[Info & contact]
buurtplatformfdv@mamaflorijn.nl

06 2826 8056
@mamaflorijn.nl / @Mama Florijn

mamaflorijn.nl/buurtplatform

Nieuwjaarstoast 
F/D & Vogeltjeswei

Uitnodiging
Zaterdag 28 januari 16u00 - 19u00

@ Florijn Terrein (veldje bij Florijn Noord)

Van harte welkom in onze knusse tent met muziek, onderdak, 
kinderprogramma en passende midwinter-catering: soep, 

brood en warme dranken. Neem je buren mee en ga 
lekker dichtbij elkaar staan of trek een dikke jas en warme 

schoenen aan. Zo mis je niets van alle gezelligheid! We zetten 
de tent op zaterdagmiddag 28 januari op rond 15 uur. 

Meehelpen mag. :)

Tot ziens op de Nieuwjaars buurttoast!

mailto:buurtplatformfdv%40mamaflorijn.nl?subject=hallo
http://mamaflorijn.nl/buurtplatform

