Jaarverslag Ouderencontact Profburgwijk 2017

Eind 2017: het Ouderencontact Profburgwijk bestaat intussen ruim vier jaar!!!
Het is nog steeds een burgerinitiatief en een onderlinge organisatie. En de doelstelling is ook
onveranderd en onverminderd actueel:
1. we willen ouderen in deze wijk onderling met elkaar in contact brengen om prettiger samen
oud te worden.
2. we willen de steun die de gemeente Leiden biedt en de mogelijkheden van betaalde
dienstverlening helder naar de huiskamer van de oudere brengen.
3. we willen onszelf als oudere stimuleren om werk te maken van de basisbehoeften: bewegen,
naar buiten gaan en leuke dingen blijven doen.
4. en we kiezen daarbij als uitgangspunt de wijk: daar waar we wonen, waar we elkaar kennen,
waar de afstanden zo klein zijn dat alles makkelijker wordt: elkaar ophalen, elkaar bezoeken,
kleine dingen voor elkaar doen en elkaar te hulp schieten.
Voor het bereiken van dit alles hebben we twee informatiekanalen: een website en een maandelijkse
Nieuwsbrief (mail en rondgebracht) en twee bereikbaarheidskanalen: email en een op alle
werkdagen bemande wijktelefoon.
Vanuit de Stuurgroep zorgen we voor wekelijkse bijeenkomsten op donderdagochtenden in het
gebouw van korfbalvereniging Trigon – waar we gebruik van mogen maken via afspraken met BSO ’t
Kasteel. Vaste onderdelen zijn lezingen van wijkgenoten, een Nieuwsgroep waar we het vaak
verontrustende dagelijkse nieuws met elkaar bespreken, een Politiek Café onder leiding van een
raadslid waarin we de gemeentepolitiek becommentariëren en regelmatig een groepsexcursie naar
een Leids museum (met onderling vervoer). In maandelijkse Nieuwsbrieven naar ruim driehonderd
oudere wijkgenoten maken we alles bekend.
Naast de activiteiten op donderdagochtend waren er dit jaar verschillende onderlinge organisaties op
eigen initiatief en geleid door een wijkgenoot: twee verschillende wandel/excursiegroepen met
verschillende ambitieniveaus / wekelijks twee groepen Chikung / huiskamerkringen voor literair
lezen, voor historische boeken-lezen / voor schrijven / voor Levensvragen / voor biologen onder
elkaar… en misschien is er al veel meer. Dit soort activiteiten konden door iedere wijkbewoner
opgezet worden, de maandelijkse Nieuwsbrief plaatst een oproep en de bijeenkomsten werden
onderling georganiseerd.
Helemaal nieuw is de jeu de boulesbaan die door Jan de Bruijne met steun van andere ouderen en
financiële steun van de gemeente is aangelegd onder een grote boom dichtbij het Trigongebouw
waar we iedere donderdag samen komen. Deze baan is ook beschikbaar voor jongere wijkbewoners.
Kinderopvang ’t Kasteel kan er gebruik van maken en staat daarnaast klaar voor het schoonhouden
van de baan.
Financieel gold ook dit jaar dat alle werk onbezoldigd werd verzet, uiteraard. De nodige kosten van
huur, Nieuwsbrief, etc. werden gedekt door donaties van wijkgenoten, steun van de gemeente voor
(de verzending van) het Wijkkompas en voor de aanleg van een nieuwe jeu de boulesbaan, en
subsidies van Zorg en Zekerheid en de wijkvereniging. Het financieel beheer van de penningmeester
is gecontroleerd door de kascommissie die ook de financiën van de Wijkvereniging controleert.

We hebben ook dit jaar weer contact onderhouden met de gemeente Leiden, de Hogeschool Leiden
en de Leyden Academy on Vitality and Aging: om onze belangen onder de aandacht te brengen,
maar vaker nog om een bijdrage te leveren, aan het Sociale Wijkteam, aan de ontwikkeling van de
participatiemaatschappij, aan de oprichting van een dagelijkse beweegclub voor ouderen, en aan het
stedelijk debat over ouderenbeleid.
Een hoofdstuk apart waren ook de activiteiten van de Groep Wonen. Sinds het Woonmanifest en de
Woonenquête van de gemeente streven wij naar seniorenwoningen voor alle inkomensgroepen in de
wijk, met speciale zorg voor de middengroepen die niet in aanmerking komen voor sociale huur,
maar ook niet kunnen terugvallen op een dikke portemonnee.
De gemeente Leiden onderschrijft de woonbehoefte waar wij op wijzen en onderschrijft ook dat het
blijven wonen in de eigen wijk belangrijk is, juist in deze tijd van langer thuis blijven wonen en
moeten bouwen op mantelzorg uit eigen kring. Maar seniorenwoningen zijn heel schaars in onze
wijk. En ruimte voor nieuwbouw is er ook nauwelijks. Ook in 2017 hebben we veel gepraat en geen
concrete mogelijkheden voor extra seniorenwoningen kunnen bereiken. Niet zelf, en ook niet met
hulp van de gemeente bij het ontwikkelen van seniorenwoningen in de Finse school aan de
Lorentzkade. Tot onze diepe teleurstelling heeft de gemeente ons niet tijdig op de toegezegde
manier ingelicht voor de aanstaande verkoop.
We gaan door en hopen in 2018 meer resultaat te kunnen boeken.
In het jaar 2017 is volgens plan geen nieuw bijgewerkt Wijkkompas verschenen. Wel is er hard
gewerkt aan de nieuwe uitgaaf die naar verwachting in mei 2018 bij iedereen in de bus zal vallen. Het
team bestond deze keer uit Gera Breebaart en Ton Polderman, met steun van velen.
In de loop van het voorbije jaar is de Stuurgroep uitgebreid met een nieuw lid: Gera Breebaart. Alle
Stuurgroepleden gaan met elkaar opgewekt het nieuwe jaar in. Een jaar waarin we ons vijfjarig
bestaan gaan vieren.
Carolien Polderman / januari 2018

