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[Het project Samen Buurten wil de leefbaarheid in de wijk verbeteren, betrokkenheid van bewoners 
en organisaties vergroten en ondersteuning bieden waar dat nodig is. Dit project is onderdeel van het 
Wijkactieprogramma Nieuwland. Samen Buurten is een initiatief van Woonplus, SWS Welzijn, Senioren-
welzijn en het MDNW (maatschappelijk werk), in samenwerking met de politie, Gemeente Schiedam en 
andere organisaties in Nieuwland. Op dit moment is het project gericht op de Loeffstraat, Albardastraat, 
De Wildestraat, De Meesterstraat, en delen van de Mgr. Nolenslaan.]

Voorjaar in de buurt
Samen Buurten legt momenteel contacten 
met buurtbewoners in De Meesterstraat. 
Het mooie weer van de afgelopen tijd was 
een verademing. De wijk ziet er meteen veel 
gezelliger uit. We komen nu ook vaker wijk-
bewoners op straat tegen; het is leuk om 
dan weer even contact te hebben. De bloe-
sembomen op De Nolenslaan, de bloeiende 
bloemen op de binnenterreinen, het inge-
zaaide gras dat nu aan het groeien is en de 
kinderen die heerlijk van de nieuwe speeltuin 
gebruik maken. Goed om te zien hoe leven-
dig de wijk is bij mooi weer. 

We gaan binnenkort starten met gesprekken 
met de bewoners van de laatste blokken van 
De Meesterstraat en de Mgr. Nolenslaan. 
Daarna proberen we alsnog contact te leg-
gen met de bewoners die we de afgelopen 
maanden nog niet gesproken hebben. 
Uw informatie is voor ons van belang en 
mogelijk kunnen we ook iets voor ú doen.

Fotowedstrijd  
Laat aan alle buurtbewoners zien wat u mooi, leuk, opvallend vindt in de buurt en doe mee aan 
onze fotowedstrijd! De maker van de mooiste foto, wint een cadeaubon!
Maak een foto van de buurt (Loeffstraat, Albardastraat, De Wildestraat, De Meesterstraat, 
Nolenslaan) en doe deze vóór 10 juni 2009 in een enveloppe bij Samen Buurten in de bus op 
Nieuwe Damlaan 760. Of mail uw foto naar wil@samenbuurtenschiedam.nl. Vergeet niet uw 
naam en adres te vermelden. De winnende foto komt in de volgende nieuwsbrief. 



Contact
Samen Buurten 
(bij Communicatiebureau Nieuwland)
Nieuwe Damlaan 760
3118 AC  Schiedam
tel 010-2467433

Portiekgesprek
In de De Wildestraat hebben we met bewoners van 
een portiek een gezellige middag gehad. Bewoners 
hadden lekkere hapjes gemaakt. Dit waren allemaal 
gerechten uit het land van herkomst. Hoewel de man-
nen ook waren uitgenodigd, zijn er alleen vrouwen 
gekomen. We kenden elkaar nog niet zo goed, maar 
het contact kwam al gauw op gang. We hebben onder 
meer gesproken over de contacten in het portiek, de 
cultuur en de verschillen tussen het leven als vrouw in 
Nederland en het land van herkomst. De buren von-
den het leuk elkaar beter te leren kennen. Ze maak-
ten zelfs meteen de afspraak om ook met elkaar naar 
Taalwissel te gaan. 
Wilt u ook uw buren beter leren kennen met onder-
steuning door ons? Laat het ons weten!

Portret uit de buurt 

Op de foto ziet u Sonia Khalil uit de De Meester- 
straat. Zij zet zich in voor de integratie van Suda-
nese bewoners. Er is een vriendinnengroep ont-
staan van acht vrouwen en hun kinderen, die heel 
regelmatig bij elkaar komt. Ze praten met elkaar 
of gaan iets ondernemen. Zo bezoeken ze allerlei 
instanties of ze gaan wandelen, zwemmen en naar 
de sportschool. Bij toerbeurt passen de moeders 
op de kinderen. Ze zijn op zoek naar een eigen 
ruimte, waar ze hun activiteiten uit kunnen breiden. 
Er wordt ook gedacht aan de opzet van activiteiten 
voor Sudanese mannen. 
Voor meer ideeën en meer informatie kunt u een 
mailtje sturen naar asllee@hotmail-com.

Taalwissel
Op 11 mei is de Taalwissel op basisschool De Wieken 
officieel geopend. Het is een taalproject voor moeders 
uit de buurt. Dit is opgezet in door Jongeren Aan Zet 
en de Ouderkamer van Basisschool De Wieken. Onder 
leiding van een vakkracht oefent u in de praktijk met 
de Nederlandse taal. Dat kan door eerst te praten over 
koken en daarna ook echt eten te gaan klaarmaken. Er 
worden verschillende thema’s behandeld. Hebt u inte-
resse? Elke maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur 
bent u welkom op De Wieken. 


