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Lieve buren,
Het duurde even, maar nu  
presenteren wij u de vierde editie 
van onze Flatkrant met prachtige 
foto’s en verhalen. Het is inmid-
dels 50 jaar na dat de eerste  
bewoners in 1972 de sleutel 
kregen van hun nieuwe woning 
in Florijn. Sinds de Vernieuwing 
van de Bijlmer bleven de flatdelen 

Florijn noord en Florijn zuid over 
en staan hier ondertussen al 50 
jaar hoog overeind te midden van 
een steeds veranderende F-buurt, 
waarin bomen werden gekapt en
gebouwen afgebroken om plaats
te maken voor nieuwe stads-
gezichten. De verhalen van 
bewoners die hier soms al zo net 
lang wonen als Florijn bestaat 

leest u in deze Flatkrant, de 
verhalen van de Senioren van 
Florijn. Wie zijn de ouderen van 
onze flat en hoe ziet hun leven 
eruit? Hoe hebben zij de buurt 
door de jaren heen zien veran-
deren en hoe waren zij daarbij 
betrokken? Lees de boeiende en 
wijze verhalen van onze Florijn 
Senioren in deze Flatkrant.

P10-11: Jannie ten Have 
P12: Jaap Jonker
P13: Bewonerscommissie Florijn 
P14-15: Virma Mook-Santiago
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Voorwoord [Door]
AnneMarie Tiebosch

Vorig jaar zijn we begonnen met 
het schoonmaken van de strook 
onder Florijn zuid aan de Martin 
Niemollerstraat om er meerjarige 
bloemen te kunnen planten. De 
strook is lang en er zijn veel 
planten nodig om er een kleur-
rijke border van te maken. Maar 
de natuur groeit gestaag en 
wij gaan net zo lang door tot er 
ieder jaar opnieuw een bloemen-
zee opbloeit. Ook op het terrein 
van Mama Florijn aan de kop 
van Florijn noord komt de wilde 
bloemenstrook die we vorig 
jaar gezaaid hebben weer op en 
wordt zelfs uitgebreid. Ook de 
moestuinbakken, waar er vorig 
jaar 6 van zijn geplaatst zijn in 
aantal verdubbeld om dit jaar 
meer groenten en kruiden te 
zien groeien. De tuinploeg komt 
iedere vrijdagochtend bij elkaar 
en zou wat extra handen goed 
kunnen gebruiken. Heeft u zin om 
mee te doen aan de vergroening 
van Florijn? Laat het ons weten 
en doe mee!

Deze Flatkrant gaat niet over 
vergroening, maar heeft als  
thema Senioren van Florijn. 
De Flat Florijn bestaat dit jaar 
precies 50 jaar en het leek ons 
gepast om op zoek te gaan naar 
de verhalen van bewoners die 
hier misschien al net zo lang 
wonen. We mochten bij ze binnen 
komen en luisterden naar hun 
verhalen, bekeken oude foto’s 
en video’s. Zelf mocht ik ook op 
bezoek gaan om verhalen te 
verzamelen en werd overal 

gastvrij ontvangen. Dat vond 
ik heel bijzonder. Hoewel we 
allemaal naast, boven en onder 
elkaar in dezelfde soort appar-
tementen leven ademt iedere 
woning een eigen, unieke sfeer. 
Voor de een is de keuken een 
heiligdom en voor de ander 
het balkon. En soms herbergt 
een woning een buitengewone 
verzameling mini-brandweer-
wagens of autootjes uit alle 
James Bond films.

Wat in bijna ieder gesprek met 
de ouderen in Florijn genoemd, 
zelfs geroemd wordt, is dat 
de Bijlmer vroeger groener 
was. Je woonde in een groot 
park met hoge bomen. In dat 
park stonden hoge flats zoals 
Florijn, Fleerde en Frissenstein 
met eindeloze binnenstraten, 
parkeergarages en markt op het 
Fazantenhof.

Dat gigantische groene park 
waarboven het dagelijks leven 
van de Bijlmerbewoners zich op 
afspeelde zou ons nu het ideale 
plaatje bieden omdat we als 
samenleving voor een uitdaging 
staan om onze woonomgeving 
weer te vergroenen. De Bijlmer 
van weleer zou de essentiële, 
duurzame en klimaatbestendige 
omgeving zijn die het milieu 
verbetert, zorgt voor rijke biodi-
versiteit, luchtvervuiling vermin-
dert, zorgt voor waterberging 
en verkoeling levert bij extreme 
hitte. 
Deze flatkrant gaat niet over de 

Hoera, het is lente! Misschien heeft u gezien 
hoe we ons best doen om onze buurt extra 
kleur te geven. 

Foto: Bart Rondeel

Groene transitie, maar heeft als 
thema de Senioren van Florijn. 
In deze krant leest u hun boeiende 
en wijze levensverhalen. 

Zelf woon ik in Florijn sinds 
2003. Dat is bijna 20 jaar en 
het kan dus zomaar gebeuren 
dat je hier 30, 40 of zelfs 50 
jaar zult wonen. Waarom ook 
niet, maar wel graag zo prettig 
mogelijk. Kent u de ouderen op 
uw galerij? Ze vinden het fijn als 
u hen groet, een praatje maakt 
(over hun verhaal in deze Flatkrant 
misschien), of begeleidt bij een 
wandeling door de buurt.

Hartelijke groeten,
AnneMarie Tiebosch

Volg Mama Florijn!
[IG] @mamaflorijn.nl
[FB] @Mama-Florijn

https://www.instagram.com/mamaflorijn.nl/
https://www.facebook.com/Mama-Florijn-109700551514562
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Foto: Lichtkunst van Frederique Top door Janus van den Eijnden 

Florijn’s Latest
Mama Florijn brengt de laatste nieuwtjes, feitjes, advertenties  
en meer...

Florijn Mamjo
Florijn bewoner en styliste 
Mériam Limon is begonnen met 
naailessen op donderdagoch-
tend van 10-12u in buurtlokaal 
Aanwezig & Bezig. Zij wil samen 
met zoveel mogelijk bewoners 
een unieke Florijn Mamjo maken 
die als decoratie bij buurtfeesten 
en evenementen gebruikt gaat 
worden. De Surinaamse Mamjo 
is een deken die bestaat uit 
diverse stukjes stof. Mériam 
vertelt over de mamjo die bij haar 
moeder over de bank hing. Het is 
een familiestuk dat al generaties 
lang meegaat en waar ook fam-
ilieverhalen en symbolen in zijn 
verwerkt.

Helden
Op het Hoekenrodeplein en  
Bijlmerplein is het lichtkunstwerk 
Bims Bundel van Frederike Top 
geïnstalleerd. Aan staalkabels 
hangen verlichte woorden, zoals 
‘de echte jou’, ‘helden’, en 
‘ergens nergens’. Deze woorden 
verwijzen naar verhalen uit de 
buurt. Het verlichte woord Helden 
verwijst naar het ontroerende 
verhaal van Florijnbewoner 
Wendy uit Mama Florijn Flat-
krant Editie 03. Dit verhaal, een 
sportieve herinnering aan Miry, 
hangt nu in de Poort als hommage 
aan Mirondy, onze lieve buur-
jongen die overleden is.
www.bimsbundel.nl

Graag willen we als groep 
meelopen tijdens de Southeast 
Parade op zaterdag 20 augustus 
a.s. om de nieuwe Florijn Mamjo 
te tonen. Hiervoor kunnen we alle 
hulp gebruiken!

Naailessen van Meriam Limon: 
donderdag 10 - 12 uur
Aanwezig & Bezig | Florijn Zuid

FLORIJN 

MAMJO 
Doe mee aan de 

South East 

FLORIJN MAMJO 
Doe ook mee aan de 

South East Parade 

op 20 augustus!

>> de Spaanse vertaling van het 
artikel staat op mamaflorijn.nl

Wanted!
Florijn verhalen
Wij zijn op zoek naar verhalen 
voor de volgende editie van 
onze Flatkrant. Je kunt jouw 
verhaal persoonlijk vertellen aan 
ons schrijversteam, maar ook 
mailen, appen of bellen. Heb je 
iets met ons te delen? Wij horen 
graag van je!

[T]: 06 28 26 80 56
[M]: hallo@mamaflorijn.nl

mailto:hallo%40mamaflorijn.nl?subject=
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Florijn’s Latest
Let’s play Domino!
Veel Antilliaanse mannen nemen 
het dominospel heel serieus. 
Otmar uit Florijn legt uit:  
“Domino spelen is het leven.  
Het Dominospel is een denksport 

Oma Fanny  
exposeert
Het is heel goed mogelijk om 
na je zeventigste nog nieuwe 
talenten in jezelf te ontdekken. 
Zo heeft Oma Fanny door haar 
deelname aan de schildercursus 
in buurtlokaal Aanwezig & 
Bezig haar liefde voor tekenen 
ontdekt. Haar creativiteit is 
eindeloos en Oma tekent iedere 
dag. Alles wat ze ziet of mee-
maakt is inspiratie voor een 
nieuw kunstwerk. 
 
Haar werk wordt opgemerkt!  
Op zaterdag 21 mei was  
gezamenlijk werk te zien van 
kunstenaars Jonas Ohlsson 
en Oma Fanny uit Florijn in de 
pop-up Fun Gallery van Florijn 
bewoner en activist Esther 
Meijer. 
 
Oma Fanny tekent voort. Op  
vrijdag 17 juni a.s. doet zij voor 
de tweede keer mee aan de 
meest verrassende  
tentoonstelling van CBK Zuidoost: 
Zomersalon Royaal. Waar zij 
vorig jaar samen met Jesper 
Buursink de publieksprijs won.

Foto: Dija Kabba

zoals Bridge. Je moet onthouden 
welke stenen er op tafel liggen 
en welke nog in handen zijn en 
welke stenen je partner heeft. 
Daartoe wordt er over een weer 
geseind en worden frustraties, 
dromen en verlangens met 
het spel vermengd.” Otmar 

organiseert vanaf zondag 12 juni 
a.s. een wekelijkse spelmiddag 
in Buurtlokaal Aanwezig & Bezig. 
Er wordt overigens niet alleen  
domino gespeeld, maar ook 
Mens-erger-je-niet en het 
kaartspel Troefcall. Alle spellen 
worden 2 tegen 2 gespeeld.
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Stad van de Toekomst
Daan Dekker, die met zijn boek 
de Betonnen Droom de ges-
chiedenis van de Bijlmermeer 
onthulde, lanceerde onlangs 
ook een boek over de toekomst 
van Zuidoost dat net zoals in de 
jaren ’60 Stad van de Toekomst 
heet. Het fraaie design van het 
boek is gemaakt door Jeffrey 
Croese en Sara Mattens, Florijn 
bewoners die ook voor de 
opmaak van de Mama Florijn 
Flatkrant zorgen. Het boek is een 
aanrader en gratis verkrijgbaar 
in de OBA en alle buurthuizen. 
Maar u mag voor een exemplaar 
ook kloppen op de deur van Jeff 
en Sara, Florijn 34a. 

www.vinger.nl

Mama Florijn  
Geef & Neem Kast
Als experiment hebben we 
buiten bij buurtlokaal Aanwezig 
& Bezig een Geef & Neem Kast 
neergezet. Kijk of er iets in ligt 
dat je nodig hebt, dan mag je 
het meenemen. Of heb je zelf 
spulletjes die je niet meer  
gebruikt, maar waar je iemand 
anders blij mee zou kunnen 
maken, dan kunt u die in de 
kast plaatsen. We denken aan 
klein huisraad, boeken, plantjes, 
kleding, handigheidjes.  
We zijn benieuwd wat u ervan 
vindt en hoe de Geef & Neem 
Kast gebruikt gaat worden.

Florijn’s Latest

[Tekst en regie]  
Anouk Piket en AnneMarie 
Tiebosch

[Design]  
Sara Mattens & Jeffrey Croese 
van Vinger.nl, bewoners Florijn
 
[In samenwerking met] 
Paco Núñez en Dija Kabba

[Met dank aan] 
Fonds voor Zuidoost,
Woningstichting Rochdale, 
Postcode Loterij Buurtfonds, 
Gemeente Amsterdam, Groen  
in de Buurt, Zuidoost Beweegt, 
Ten Brinke Bouw en Shain 
Foundation

Flatkrant MakersGefeliciteerd!

Tekst en regie van de Mama 
Florijn Flatkrant was tot nog toe 
in handen van Esther Aminata 
Kamara, die deze taak met volle 
toewijding oppakt en schitteren-
de verhalen schrijft. Toch was 
ze voor deze krant niet beschik-
baar, wegens belangrijker zaken. 
Esther is op 8 mei jl. (Moederdag!) 
moeder geworden van een 
prachtige zoon en beiden verkeren 
in blakende gezondheid. 
Van harte gefeliciteerd mama 
Esther en papa Gijs. Geniet van 
dit grote, kleine wonder!
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Nel woont al zo lang in Florijn 
als het bestaat Ze is één van de 
eerste bewoners van de flat en 
heeft Florijn in al haar vormen 
meegemaakt. In 1972, ze was 

Veranderingen 
horen bij het leven

[door]
interview Esther Aminata Kamara, 
tekst Anouk Piket
[interview met]
Florijnbewoner Nel Klaver

Foto: Nel Klaver door Paco Núñez

toen 35, is ze in Florijn komen 
wonen. En nu woont ze dus al
50 jaar in Florijn. Als ze nu af 
en toe bij haar familie op bezoek 
gaat in het land, wordt zij zich 

Nel Klaver: “Florijn is voor mij de stabiele factor in mijn leven  
geworden. En daarbuiten verandert het. Maar ik moet vanuit die 
stabiele factor dan toch weer een antwoord geven op de veran-
dering van buiten en zo blijf ik altijd in beweging.”



[Editie 04, juni 2022][Flatkrant]

Mama Florijn - Made in Zuidoost 7

>> Lees verder op p. 8

bewust hoe kleurrijk en divers de 
bewoners van Florijn zijn. Door 
het wonen in Florijn is zijzelf een 
ander mens is geworden. 
“Voor de renovatie was de 
Bijlmer één groot park waarin 
je woonde” herinnert Nel zich. 
“Het was een groene wijk 
met bomen die steeds groter 
werden. En in die groene oase 
stonden van die hele lange 
honingraatflats, waarvan 
Florijn er dus één was. Maar 
verder was alles groen. Gras 
en groen en bomen en water-
tjes. Als je ‘s morgens wakker 
werd, was het één groot feest 
van vogeltjes. Kijk nu hoor je 
het verkeer wat hieronder gaat, 
brommers en motors. En nu 
wat anders, skateboards! Tot 
’s avonds laat hoor je rrrrrt 
rrrrrt over de straat,” ze lacht. 
“Maar toen hoorde je niks. 
Je hoorde het gefluit van de 
vogeltjes.” Hoe meer ze terug-
denkt aan die tijd, hoe meer 
details er weer boven komen. 
“Misschien heb je het boek van 
Murat Isik gelezen, dat speelt 
zich natuurlijk helemaal in de 
wijk af. Hij woonde dáár, in 
Fleerde.  Het was wel grappig 
om dat te lezen, dan kon je dat 
hele verhaal herkennen. Die 
school, dat herkende ik, hoe 
hij dan liep. Dat mis ik wel, 
maar ik zie ook de realiteit, dat 
het nu een leefbaardere wijk 
is geworden. Want het was op 
een gegeven moment wel een 
onleefbare wijk geworden. Op 
het Maaiveld zag je niemand. 
Er was geen sociale controle. 
Niemand speelde buiten. 
Moeders willen graag hun kind 
zien spelen en dat kon toen 
niet.”

Het maaiveld was de begane 
grond, daar was alles groen. 
Maar omdat het autoverkeer 
hoog was, was de begane 
grond alleen loop of fietsver-
keer. “Als je naar je auto 
moest bleef je op 1-hoog en 
liep je naar de garage toe. Het 

openbaar vervoer was ook 
1-hoog. Dan ging je via de 
eerste verdieping de flat in. In 
het begin ontmoette ik mensen 
die ook naar hun auto toe 
gingen. Zo ben ik met verschil-
lende buren bevriend geraakt. 
Maar juist omdat veel activiteit 
op 1-hoog plaats vond, was het 
Maaiveld een plek waar dingen 
konden gebeuren die ongezien 
bleven. 

De Bijlmer was van begin af 
aan een wijk waar mensen niet 
wilden wonen, het was afgele-
gen, er waren geen winkels en 
geen metro. Daardoor was er 
veel leegstand. Die hele lange 
flats in het groen hadden geen 
menselijke maat. Nu het in 
tweeën gedeeld is en een deel 
afgebroken, is het overzichtelijker. 
De eerste tien jaar van Florijn 
kende iedereen elkaar wel. 
Iedereen was nieuw, omdat de 
flat nieuw was, we hadden een 
heel actieve bewonerscommis-
sie. Als er iets was gingen de 
leden alle woningen langs.”

Veranderingen horen bij het 
leven, zo ook veranderingen 
die er nu ook weer plaatsvin-
den in Florijn. Mensen komen 
en mensen gaan. Lastig vindt 
Nel het wel als ze geen idee 
heeft wie haar nieuwe buren 
zijn en dat de mensen minder 
geïnteres- 
seerd zijn om elkaar te leren 
kennen. Vroeger was dat an-
ders. “Toen woonde Jummi 
Pruis van der Hoeven in Florijn. 
Dat was een Indische dame, 
die organiseerde een soort 
‘Late late Lien Show*’ bij haar 
thuis met muziek en eten. Zo 
ontmoette ik mensen die daar 
ook kwamen.” 

Toen Florijn nog een hele 
lange flat was, waren er in de 
zogenoemde binnenstraat op 
1-hoog gemeenschapsruimten 
met de bedoeling dat mensen 
elkaar konden ontmoeten. Dat 

was de visie van het begin van 
de Bijlmer. “Daar is helemaal 
niks van over gebleven. Ja nu 
hebben wij gelukkig weer het 
buurtlokaal Aanwezig & Bezig. 
Dat zou je er een beetje mee 
kunnen vergelijken.”  

Dat Florijn grote veranderingen 
doormaakte is een feit. Op de 
vraag welke verandering voor 
Nel de meeste impact had voor 
de flat antwoordt ze stellig. 
“De onafhankelijkheid van 
Suriname, toen er een hele 
horde Surinamers naar 
Nederland kwam en in de 
Bijlmer neergepoot werd, 
want hier was ruimte.” Over 
die verandering op maat-
schap-pelijk niveau kan veel 
gezegd worden, maar voor Nel 
betekende het een verrijking. 
Ze ging zich verdiepen in 
Suriname. Als er iets te doen 
was ging ze er altijd heen en 
zo maakte ze zelf een ontwik-
keling door. “Omdat ik hier 
ben blijven wonen en door het 
contact met mensen uit alle 
windstreken, maar vooral uit 
Suriname.” 

De andere grote verandering 
was de renovatie. Dat is inmid-
dels ook alweer bijna twintig 
jaar geleden. “Met de reno-
vatie was er een periode dat 
het onduidelijk was of Florijn 
ook afgebroken zou worden. 
Toen duidelijk werd dat het niet 
afgebroken werd besloot ik 
hier te blijven. Ik dacht: Ik hoef 
helemaal niet te verhuizen, 
want ik kom in een nieuwe 
wijk te wonen. Het huis blijft 
hetzelfde, maar alles is anders. 
Je kan het echt niet meer 
vergelijken.” 

“Dat is misschien ook wel het 
interessante van het wonen 
hier. Dat je elke keer weer mee 
moet veranderen. Als je in een 
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vrij statische situatie zit, moet 
je zelf veranderen, zelf op pad 
gaan. En hier hoef ik niet van 
plek te veranderen omdat het 
elke keer weer anders om mij 
heen is.”

Door Corona en de reorganisatie 
binnen Rochdale – wat Nel een 
grote achteruitgang vindt -  is 
het contact tussen bewoners
ook afgenomen. “Zoals de 
huismeester, die zat hier 
vroeger de hele dag. Je liep er 
even naartoe en je kende hem 
ook dat is er niet meer. Dat 
vind ik een heel gemis. Je kan 
niet meer bellen want er zitten 
mensen aan telefoons die van 
toeten noch blazen weten - ze 
weten niet eens waar Florijn 
is. Dat vind ik een grote ach-
teruitgang bij zo’n immense 

Vervolg Nel Klaver

flat als deze. Een huismeester 
is juist zo’n persoon die het 
voor een heleboel mensen 
leefbaar maakt. Daar kunnen ze 
even hun verhaal kwijt, maar 
dat is er dus niet meer. Dat is 
allemaal met die bezuinigingen 
weg.” 

Florijn is voor Nel haar woon-
plek en met de jaren haar thuis 
geworden. Haar heilige huisje 
bij wijze van spreken. Maar het 
is wel geworden tot dit kleine 
stukje; Florijn Zuid. “Het is net 
alsof dat andere stuk, Florijn 
Noord, er voor mij niet meer 
is. Ja het is er wel, maar meer 
als gebouw, maar niet meer als 
Florijn. Het is voor mij echt een 
ander gevoel. Dit stukje is van 
mij. En dat is echt een andere 
flat. Je kan niet zeggen dat 

er één Florijn is hier. Je hebt 
Florijn Zuid en Florijn Noord.” 
Florijn is voor mij de stabiele 
factor in mijn leven geworden. 
En daarbuiten verandert het. 
Maar ik moet vanuit die sta-
biele factor dan toch weer een 
antwoord geven op de veran-
dering van buiten en zo blijf ik 
altijd in beweging.”

“Diep in mijn hart zou ik denken 
goh, ik zou iedereen willen 
uitnodigen zoals Jummi Pruis 
dat deed. Want zij deed dat. 
En iedereen kwam binnen, ze 
stond er dan als de dame die 
iedereen ontving, wij stonden 
dan in de pannen te roeren en 
we aten met elkaar. Dat maakte 
wonen in Florijn een feest.

Foto: Nel Klaver door Paco Núñez
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Het is lekker warm, thuis bij Lygia 
en Leendert Warnert op de 4e 
verdieping. Meneer Leendert is 
veel thuis en mevrouw Lygia gaat 
de deur uit voor de boodschap-
pen. Dat is nogal eens anders 
geweest, toen Leendert nog goed 
ter been was en ze allebei nog 
hard werkten.  Leendert is als as-
sistent kok opgeleid toen hij in de 
keuken werkte bij het Flevohuis. 
Hij kan erg goed koken. Vroeger 
deed hij veel catering voor 
mensen, verjaardagen, feestjes, 
maar nu kookt hij eigenlijk alleen 
nog voor thuis. Of bij grote 
uitzondering nog voor familie. 

“Nadat ik een paar keer gevallen 
was met de fiets mocht ik niet 
meer van de kinderen.”

Meneer Leendert kan het zich niet 
precies herinneren, maar als we 
terugtellen komen we uit op 1982. 
Veertig jaar geleden kwam me-
neer Leendert in Florijn wonen, 
toen hij veertig was. Daarvoor 
was hij met vakantie naar Ned-
erland gekomen om familie 
bezoeken, maar bleef toen twee 
jaar plakken. “In Suriname had 
ik een eigen bedrijf als meubel-
maker. Toen ik hier kwam heb ik 
werk gevonden als timmerman, 
dat heb ik zo ongeveer een jaartje 
gedaan, daarna vond ik werk in 
het Flevohuis, als keukenhulp.” 
Mevrouw Lygia kwam later met 
de kinderen met vakantie uit 
Suriname. Het was buitenlands 
verlof. “Toen had Suriname nog 
contact met Nederland dus heeft 
zij gewerkt bij de overheid. Ze 
had 25 dienstjaren toen, dus 
mocht ze een jaar lang betaald 
met vakantie. En alle drie de 
kinderen gingen hier naar school. 
Na een jaar moest ze weer weg.” 
Ze kwam later op de kosten van 
meneer Leendert weer terug en 
kon alleen werk als schoonmaak-
ster bij het AMC vinden. “Ik kon 
niks anders krijgen, dus dat heb ik 
genomen.” 
En nu zijn ze hier nog. De kin-
deren zijn volwassen geworden 
en inmiddels zijn er ook kleinkin-
deren die ze elke week zien. 

“Ik had het idee om terug te gaan 
naar Suriname, maar ik ben toch 
gebleven. Zodoende zit ik nu 

Gelukkig voelt de Bijlmer 
een beetje als Suriname

[Door]
interview AnneMarie Tiebosch, 
tekst Anouk Piket
[interview met]
Florijnbewoners Lygia en Leendert 
Warnert

hier” aldus Leendert. Omdat zijn 
gezondheid achteruit is gegaan, 
is de droom om terug naar Suri-
name te gaan voor hen beide nu 
vervlogen. En de kinderen lijken 
diezelfde droom niet te koesteren. 
Ze werken in Nederland en zijn 
hier gesetteld. Gelukkig voelt de 
Bijlmer misschien nog een beetje 
als Suriname? Hier kun je zeggen 
dat je meer Surinamers hebt dan 
andere bevolkingsgroepen en 
iedereen woont dicht op elkaar. 
Er zijn winkels en natuurlijk de 
feestjes…maar toch is het heel 
anders…

Lygia en Leendert kunnen er om 
lachen als ze vertellen dat ze 
ouder worden vervelend vinden. 
Ze moeten steeds meer laten 
schieten. Zoals dansen op een 
feestje, of autorijden. Het hoort 
bij het leven. En over feestjes 
gesproken, daar kunnen de 
mensen wat van in de Bijlmer, 
ook in Florijn. Het gebeurt wel dat 
het tot laat wat lawaaiig is, maar 
klagen doen Leendert en Lygia 
niet. Ze hebben wel goed contact 
met de buren, al kunnen ze zeker 
niet altijd iedereen goed verstaan. 
“Er wonen hier zoveel nation-
aliteiten, soms spreken ze geen 
woord Nederlands.” Maar met 
gebaren al wijzend op hun pols, 
komt het dan ook wel goed. 

Voor activiteiten gaan ze naar de 
bibliotheek, of clubjes verderop. 
Het zou leuk zijn als er iets meer 
voor senioren te doen zou zijn 
hier in Florijn. Een handenarbeid 
clubje bijvoorbeeld, of een dagje 
naar de Floriade misschien. 

Foto: Lygia Warnert door Paco Nuñez
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Een nieuw leven

Jannie ten Have 2 hoog. In een 
tweekamerflat. “Ik kan niet op 
de daken van de overburen 
kijken, want ik zit te laag, maar 
ik kan wel weer ver kijken, 
de buurt in. Die bomen die 
er vroeger zo veel waren…
Als ik een kader maak voor 
mezelf, dan denk ik ja, zo zag 
de Bijlmer er vroeger uit, want 
dat zie ik slechts groen en 
bomen.”

Voordat Jannie naar Florijn 
kwam, woonde ze in Den-
nenrode en daarvoor al in 
Gooioord. Toen Dennenrode 
werd afgebroken in 2008 
kwam ze naar Florijn. Ze komt 
oorspronkelijk uit Groningen, 
en kwam naar Amsterdam om 

[Door]
interview AnneMarie Tiebosch, 
tekst Anouk Piket 
[interview met]
Florijnbewoner Jannie ten Have

Foto: Jannie ten Have door Paco Núñez

een nieuw leven te starten. 
Toen ze als onderwijzeres in 
Enschede had ingezien dat 
haar roeping niet in het onder-
wijs lag, is ze omgezwaaid en 
secretaresse geworden. 

“Ik ben nu 82, dus toen ik hier 
1969 in Gooioord kwam, was 
ik ongeveer 30. Ik begon een 
nieuw leven, een nieuwe om-
geving, een nieuwe woning. 
Ik kreeg een 3-kamer woning 
aangeboden die ik met Ans 
Middel deelde.” In Gooioord 
was alles nog woest. Het 
uitzicht vanaf het balkon was 
een lege vlakte. Alles was kaal. 
Helemaal nieuw. 

Jannie was in haar jonge 
jaren een reislustig mens en 
trok vanuit Gooioord de wijde 
wereld in. Ze vertrok naar Aus-
tralië om Engels te leren dat 
beviel haar zo goed, dat ze dat 
ook met Duits en Frans wilde 
doen. Zodoende is ze naar 
Wenen en Parijs gereisd waar 
ze woonde en werkte. Omdat 
ze niet te lang uit Nederland 
weg wilde blijven is ze in 1976 
in Dennenrode komen wonen. 
Om de talen bij te houden 
leest Jannie nu nog regelmatig 
boeken in het Engels, Frans en 
Duits. Maar zoveel tijd heeft 
ze daar niet voor. Ze heeft het 
met haar 82 jaar ondanks haar 
pensioen nog altijd druk, met 
vrijwilligerswerk. 
“Ik doe het secretariaat van 
het College van Kerkrent-
meesters van onze kerkelijke 
gemeente. Dat is veel werk, 
maar erg interessant. Ik heb 
geen computer dus ik ga haast 
elke dag naar de bibliotheek 

en dan werk ik daar op een 
computer.”  Jannie brengt ook 
twee middagen per week op 
de Computerclub de Venser 
door, waar ze verslagen en 
notulen van de kerk kan maken,
e-mails kan checken en printen. 
De Computerclub is fijn als 
Jannie digitale dingen moet 
doen. Als het lukt niet, is er 
altijd wel iemand die haar 
helpt. 

De kerk betekent alles voor 
Jannie, daar heeft ze vrien-
den en daar vindt ze steun. 
Voor haar houdt een gelovig 
bestaan in dat je als het 
ware gedragen wordt. “Dat 
je niet alle dingen zelf moet 
opknappen. Je hebt een vader 
in de Hemel en die kun je 
altijd om raad vragen. En die 
helpt je daar ook door als je 
problemen hebt.” In Florijn 
heeft Jannie eigenlijk nooit 
problemen, maar toen ze in 
Dennenrode woonde, is ze 
heel vaak beroofd. “De gekste 
dingen namen ze mee, een 
wasmachine…of een deel van 
de encyclopedie…en geld 
natuurlijk.” Op zo’n moment 
vond Jannie steun in het 
geloof. Dat is met pieken en 
dalen gegaan, ze heeft het ge-
loof van huis uit meegekregen 
“en als je jong bent wil je alles 
wel uitproberen, maar dit is 
wat mij het beste bevalt.”

Door haar activiteiten bij de 
Computerclub en de Kerk is 
Jannie weinig thuis en heeft 
ook niet heel veel contact met 
de buren, maar met Nel Klaver 
is ze dik bevriend, die ziet ze 
regelmatig. 
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Authentieke Florijner 
Jaap Jonker
Jaap Jonker woont al sinds 1996 
op de 9e verdieping. Voor die 
tijd woonde hij in Fleerde, waar 
hij in 1972 is komen wonen dus 
we kunnen hem met recht een 
authentieke ‘Florijner’ noemen. 
Vanaf de bovenste verdieping 
heeft Jaap een prachtig uitzicht 
tot in de wijde omtrek. Bij mooi 
weer kijkt hij zeker tot Centraal 
Station en vroeger kon hij de 
Domtoren van Utrecht zien. Dat 
kan nu niet meer omdat er een 
flat voor staat, maar hij kan nog 
altijd ver kijken over het vele 
groen en dat maakt wonen in 
Florijn zo prettig…

Sinds Jaap stopte met zijn werk 
bij de Posterijen en met ver-
vroegd pensioen ging, heeft 
hij zich harder dan ooit ingezet 
voor de buurt, de Bijlmer en 
natuurlijk vooral Florijn. Als lid 
van de bewonerscommissie 
van Fleerde, daarna Florijn, en 
de Bijlmerbewonersraad, wil hij 
ervoor zorgen dat alle bewoners 
goed vertegenwoordigd zijn in 
de besluitvorming over de flat 
of de omgeving en de grotere 
plannen voor Zuidoost die door 
de gemeente en de woningbouw 
gemaakt worden. Dat Jaap 
wonen in Florijn zo prettig vindt 
komt ook omdat hij zelf heeft 
bijgedragen aan de positieve 
ontwikkelingen in de buurt, 
“bijvoorbeeld de speeltoestellen 
die je overal in de FD-buurt ziet”.

“We hadden hier in de buurt nog 
een drugskeet, aan de andere 
kant van de Bijlmer van de  
Dolingadreef. Die was alleen 

[Door]
interview Dija Kabba, tekst Anouk Piket

[interview met]
Florijnbewoner Jaap Jonker

maar overdag en ‘s avonds 
moesten die mensen weg. Nou 
dat vonden we geen goed idee. 
Dus ik heb daar ook nog met het 
bestuur van de buurt in het over-
leg met de gemeente gezeten. 
Er zijn nooit verdere problemen 
geweest met die drugsopvang. 
Uiteindelijk hebben ze een heel 
groot pand neergezet achter het 
politiebureau. Dat is nu 24-uurs 
opvang voor drugsverslaafden. 
Daar hebben we hard voor 
gevochten en dat is ons gelukt. Ik 
ben blij dat ik op die manier iets 
heb kunnen doen voor de buurt.”
Jaap is niet alleen druk met be-
wonerscommissies en raden, hij 
heeft er ook nog een heel bijzon-
dere hobby bij. Orgels stemmen 
en repareren en de vereniging 
voor het behoud van bioscoopor-
gels. We wisten natuurlijk al lang 
dat Florijn een hoop verborgen 
schatten en verhalen herbergt, 
maar wat we in Jaap’s woning 
vinden, is een enorme collectie 

opnames van bioscooporgelcon-
certen die hij op verschillende 
plekken heeft verzameld. 

“Vroeger had je de zwijgende 
film en dan had je daar muziek 
van een orkest of van een orgel 
bij, of beide. Dat hield in 1927 / 
1928 op, toen kreeg je sprekende 
films met geluid. De orkesten en 
orgels bleven tot ongeveer 1967. 
Ik hou wel van die muziek die 
daarop gespeeld werd, dus we 
hebben die verenigingen opgericht 
om die dingen te behouden. En 
we zijn ze gaan restaureren, in 
onderhoud gaan nemen en con-
certen gaan organiseren. Onder 
andere met dat orgel, dat nog in 
Tuschinski staat. We hebben er 
nog één in het draaiorgelmuseum 
staan in Haarlem. Dus ook daar 
houden we concerten.” 

Wie weet kunnen we binnenkort 
een bioscooporgelconcert bij 
Florijn organiseren? 

Foto: Dija Kabba



[Editie 04, juni 2022][Flatkrant]

Mama Florijn - Made in Zuidoost 13

Bewonerscommissie 
Florijn

Jaap Jonker vormt samen met 
Heero Viel al sinds jaar en dag 
de Bewonerscommissie Florijn. 
Om de week komen ze bij elkaar 
in de collectieve ruimte Florijn 
38, om bewonerszaken die Florijn 
aangaan te bespreken. Tegen-
woordig is het thema Energie 
besparen actueel. Er zijn veel 
klachten over hoge rekeningen. 
Zeker voor bewoners die weinig 
warmte gebruiken is de druk 
van het vastrecht relatief hoog.

De bewonerscommissie Florijn 
wil u graag adviseren hoe u  
energie kunt besparen. Samen 
met leden van stichting Co-force 
en medewerkers van !Woon 
gingen zij in januari de deuren 
langs om waterbesparende 
douchekoppen uit te delen en 
een afspraak met een energie-
coach aan te bevelen.
Een gratis bezoek van een 
energiecoach kan u een paar 

tientjes tot honderden euro’s 
per jaar schelen. De coach kijkt 
met u naar het energieverbruik 
in uw woning. U krijgt een 
bespaarrapport en kunt kiezen 
uit handige bespaarproducten 
zoals ledlampen, radiatorfolie, 
en tochtband.
U kunt de bewonerscommissie 
Florijn vragen een afspraak voor 
u te plannen met een energie-
coach, maar u kunt ook zelf een 
afspraak maken voor een  
adviesgesprek: 
 
www.wooninfo.nl/energiecoach

Woningstichting Rochdale heeft 
onlangs 265 zonnepanelen op 
het hoge dak van Florijn noord 
laten plaatsen. De panelen  
leveren stroom voor bediening 
van de liften en let verlichting in 
het gebouw. De servicekosten 
die u maandelijks betaalt voor 
o.a. collectief stroomverbruik 

Tip:

Weet u dat u uw gasfornuis kunt 

vervangen door een inductiekook-

plaat? Uw gasaansluiting wordt dan 

overbodig. Wanneer u de gasaanslu-

iting via www.mijnaansluiting.nl 

kostenloos laat verwijderen verdwi-

jnt ook het tarief voor vastrecht dat 

u maandelijks aan uw energielever-

ancier betaalt. De aanschaf van de 

electrische kookplaat verdient u 

terug door verminderde energie-

kosten en wegvallen van vastrecht 

gasaansluiting.

Foto: Paco Núñez 

zult u komend jaar zien dalen 
door het aantal kWh zonne- 
energie dat de panelen 
opwekken.

Commissie 
Energiebesparen
De bewonerscommissie Florijn 
roept de doeners, dromers, 
denkers en beslissers van 
Florijn zich aan te sluiten bij de 
Commissie Energiebesparen. 
Deze nieuwe commissie wil met 
het verzamelen van kennis en 
kunde de energietransitie van 
Florijn versnellen.

U kunt de Bewonerscommissie 
Florijn bereiken via:
de brievenbus van Florijn 38  
en per mail:
bewonerscommissie.florijn@
gmail.com
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De beste taarten uit de 
wijde omgeving

Op 3 Maart 2022 woonde buur-
vrouw Virma Mook-Santiago 
precies 33 jaar op de derde 
verdieping in Florijn. Haar 
dochters waren al in Nederland 
en ééntje woonde in Develstein. 
Vanaf dag één heeft Virma het 
leuk gevonden in Nederland. 
Het allerleukste op die dag 
was dat er rookwolken uit haar 
mond kwamen terwijl ze niet 
rookte. Het was zó koud dat 
haar warme adem die wolkjes 
maakte in de koude buitenlucht. 

Buurvrouw Virma mist Curaçao 

[Door]
interview AnneMarie Tiebosch, 
tekst Anouk Piket
[interview met]
Florijnbewoner  
Virma Mook-Santiago 

niet, tegenwoordig is het daar 
ook niet meer als vroeger, 
maar het eten van daar is wel 
zo lekker dat ze het graag ook 
hier maakt. We kennen Virma 
van haar taarten, ze maakt de 
beste taarten uit de wijde om-
geving. Maar vandaag maakt 
ze Kabez ku Igra. “Het zijn de 
ingewanden van de geit samen 
met het hoofd. Eerst moet je 
het goed wassen met limoen en 
azijn en dan moet je het koken. 
Curaçaose schotels, hapjes en 
taarten maak ik alleen nog voor 
mijzelf, ik maak niet meer voor 
verkoop. Gisteren had ik zin om 
dat te eten en zei tegen mijn 
man ‘ga met mij naar Ganzen-
hoef die kop kopen, dan gaan 
we het eten met witte rijst en 
sla, doperwtjes en rode biet. 
Net als in Curaçao.” Ze lacht. 
“Toen ik hier naartoe kwam 
had ik een grote koffer bij me, 
helemaal vol met al het eten 
dat ik wilde koken. Om het mee 
te nemen moest ik 250 gulden 
betalen. En later zag je hier ge-
woon al die dingen in de winkel 
liggen.” 

Virma Mook-Santiago werkte 
als voedsel assistent bij het  
Sarphati Ziekenhuis totdat ze 
een conflict kreeg met haar 
chef, die was onredelijk omdat 
Virma een vrouw had geholpen 
terwijl dat niet haar functie was. 
“Toen ben ik zo boos geworden, 
ze deed tegen mij alsof ik niets 
was en ik had die mevrouw 
gewoon geholpen.” Ze heeft 
haar contract verscheurd 
en is vertrokken. Ze ging als 

schoonmaker werken en daarna 
als Lift Toezichthouder. Dat 
vond ze heel leuk werk, maar 
daar wilden ze geen mensen 
boven de 50 jaar in dienst 
nemen en stuurden haar weg. 
Sindsdien zit Virma thuis, met 
haar man. Gelukkig hebben ze 
allebei een dubbel pensioen, uit 
Curaçao en uit Nederland. 

Buurvrouw Virma woonde altijd 
al met haar man, maar toen 
ze 66 was vroeg hij haar ten 
huwelijk. “Hij vond het wel eens 
tijd worden. Sinds ik hem ken 
wilde hij al met mij trouwen, ik 
wilde toen niet trouwen. Hij zei, 
je wilt met mij niet trouwen en 
toch geef je jouw kinderen mijn 
naam.” Mevrouw Virma heeft 
drie dochters uit een eerdere 
relatie en twee dochters met 
haar huidige man. Haar oudste 
dochter Nettely woont op 
dezelfde galerij. Eén dochter 
is overleden toen ze 42 was, 
ze was zuster en werkte veel 
te hard. Daar is ze beroerd van 
geworden en zo is ze gestorven. 
Heel verdrietig.  Binnenkort 
wordt Virma overgrootmoeder. 
“Weet je Granferny? Mijn 
kleinzoon, hij wordt vader!”  

Tot 2009 organiseerde buur-
vrouw Virma Bingo’s thuis. Dat 
doet ze nu niet meer thuis, maar 
ze vindt het leuk om dat 1 of 
2 keer per jaar bij Aanwezig & 
Bezig te doen. Misschien bakt 
u wel weer een taart voor de 
winnaar! “Een Bolu Preto, dat is 
eigenlijk alleen voor hele bijzon-
dere momenten!”

Foto: Paco Núñez
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Bingo met 
Buurvrouw Virma

Vrijdag 10 juni en 24 juni van 18 tot 20 uur
@ Buurtlokaal Aanwezig & Bezig



[Editie 04, juni 2022][Flatkrant]

Mama Florijn - Made in Zuidoost 16

Terugblik: Fazantenhof

[Locatie 1 & 2]
Schrijf Verblijf & Florijn Terrein: 

keet en veld tegenover 
BSO Blokkenhut, Florijn (Noord) 46 

[Info & contact]
mamaflorijn.nl

[T] 06 28 26 80 56
[M] hallo@mamaflorijn.nl

[Locatie 3]
Aanwezig & Bezig: 

Patrice Lumumbastraat 5-7, 
Florijn Zuid

Fazantenhof. Foto: Martin Alberts, Stadsarchief Amsterdam
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