Toelichting bij subsidieaanvraag Buurtcoöperatie OHG

Vorige toelichtingen bij onze jaarplannen en begrotingen begonnen we Doelstelling: De Buurtcoöperatiemet een doorkijkje naar 2020. Dat jaar hebben we nog niet bereikt,
OHG is een bewonersinitiatief dat
maar als je de toekomstvoorstellen er nog eens op naleest is er
zich richt op sociale vraagstukken
in relatie tot sociaal ondernemereigenlijk al veel van terecht gekomen. De Buurtcoöperatie-OHG is
schap. De hoofddoelstellingen
inmiddels een bekend begrip in het Oostelijk Havengebied, en De
zijn: het bevorderen van
Eester is in toenemende mate een pleisterplaats voor activiteiten en
betrokkenheid tussen buurteen springplank voor nieuwe initiatieven. Alle reden voor
bewoners en het ontwikkelen en
tevredenheid.
in stand houden van een systeem
Maar we hebben van het succes van de afgelopen drie jaar ook
van burenhulp.
het nodige geleerd. Het belangrijkste daarvan is dat we hebben
Visie: De Buurtcoöperatie legt
ervaren dat het ondoenlijk is om zo’n groeiende organisatie die steeds
verbinding tussen bewoners en
meer op zich af ziet komen en ook steeds opnieuw het platform vormt
buurten van het OHG en bevordert
waarop nieuwe initiatieven zich ontwikkelen, niet louter op vrijwillige
daarmee samenhang en
basis in stand kan worden gehouden. Burgerparticipatie, om dat
betrokkenheid. We nemen als
woord toch maar even in de mond te nemen, heeft een solide en
bewoners en als buurt zelf de
duurzame infrastructuur of voedingsbodem nodig wil het permanent
regie over wat wij belangrijk
als vliegwiel fungeren om mensen te activeren en in beweging te
vinden voor onze woon- en
brengen. Voor de continuïteit en betrouwbaarheid van zo’n
leefomgeving. We stimuleren en
bewonersorganisatie is dus een zekere mate van professionalisering
faciliteren initiatieven en
activiteiten die het prettig en
onontbeerlijk. Als die basis niet functioneert dan vallen activiteiten stil
duurzaam wonen bevorderen.
en komt er niets nieuws tot stand.
Misschien kan een voorbeeld dit verduidelijken. Een
buurtbewoner wil wel wat doen voor de website, pakweg een paar uur
per week. Maar door de groei van de activiteiten groeit het beroep dat op haar wordt gedaan uit tot
wel twee dagen per week. Dat gaat goed tot het moment dat iemand zegt: nu wordt het teveel, nu
verdringt het mijn werk of andere verplichtingen. Als ik hiermee door ga moet er ook geld voor
komen, anders kom ik in de problemen. Een vergelijkbaar verhaal gaat op voor administratieve
taken. In het begin was het af en toe een rekening, nu is het een complete boekhouding. Of bij de
BuurtBel, twee jaar geleden waren het een paar telefoontjes per week. Nu zijn het er tientallen,
moet er een database worden bijgehouden en is het een dagelijkse opgave om buurtgenoten met
elkaar in verbinding te brengen.

Marja
Buurtbewoner Marja, rond de 70 jaar, klopt aan bij de BuurtBel. Ze zoekt gezelschap thuis voor haar man
Hendrik – oud-Rabobank-directeur – die dementeert. Hij gaat best snel achteruit en Marja wil af en toe op
stap kunnen, een avond of een dagdeel, zonder hem, zonder zorgen. De BuurtBel maakt een match met
Anneke. Dat klikt goed maar zij blijkt in de praktijk beperkt tijd te hebben.
Het gaat snel slechter met Hendrik. Hij gaat naar een verzorgingshuis. Een kleinschalige, prettige plek in de
buurt. Marja is er heel blij mee. Ze gaat er zelf dagelijks langs maar wil ook wel eens een dag overslaan. Ze
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heeft daarom een vervolgvraag: ze zoekt mensen die wekelijks met Hendrik willen wandelen. Omdat hij dat
nog goed kan en fijn vindt. Het liefst bouwt ze een netwerk om haar man heen.
De BuurtBel koppelt haar aan Rosalie, zij heeft tijd om twee keer in de week met hem te wandelen. Dat gaat
prima en tussen de vrouwen klikt het: ze lunchen af en toe samen. Ook Johan, een fervent wandelaar, wil met
Hendrik wandelen, één keer in de week. En Anneke maakt zo nu en dan een gaatje in haar agenda voor een
bezoekje. Marja is ontzettend blij met de hulp die de BuurtBel heeft geregeld. Ze laat dat meermaals vol
enthousiasme weten.

Basisinfrastructuur
De groei van de Buurtcoöperatie noopt ons de vraag te stellen uit welke taken en
verantwoordelijkheden de basisinfrastructuur bestaat, die als een voorwaarde gezien kan worden
om aan de activiteiten van de Buurtcoöperatie een duurzaam en betrouwbaar karakter te geven. Dat
resulteert in het volgende schema:

BASISINFRASTRUCTUUR BUURTCOÖPERATIE OHG
TAKEN
INSTRUMENT
KOSTEN
TOTAAL / JAAR
GEBOUW
de Eester
huur en exploitatie
€ 59.200,00
VERBINDEN /
de Buurtbel - WSP
personele inzet
€ 62.000,00
KOPPELEN BEWONERS
2 X 20 uur per week

COMMUNICATIE & PR

vormgeving,
tekstschrijven,
website, flyers/
affiches , campagnes

Digitaal platform,
sociale kaart

BuurtBalie – Ons OHG
BuurtBaliekrant

ADMINISTRATIE, ICT &
BEHEER

verhuur, facturering
en betalingen,
administratie en
boekhouding, ICT,
en andere
ondersteunende
zaken

vrijwillige inzet
bewoners
materieel
(drukkosten) & uren
voor vormgeving
webredactie,
tekstschrijven

€ 6.700,00 (icm met
vrijwillige inzet)

Gebiedonline
(lidmaatschap), uren
tbv beheer en
ontwikkeling , redactie
communicatie/PR en
materiële kosten
Administratiekantoor
Schouten, Enablist ICT,

€ 32.000,00

Beheer/coördinatie

€ 11.000,00

gastvrouwen en
heren: veel vrijwillige
inzet

vrijwillige inzet:
▪ verhuur en facturering
▪ roosters en
overzichten maken
▪ beheer van de
ruimte en overige
facilitaire taken
▪ ontvangst en
telefoon

€ 7.800,00
(buurttarief)
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COORDINATIE &
ONTWIKKELING

Overzicht houden,
nieuwe initiatieven
herkennen en
stimuleren, netwerken
opbouwen, overleg
voeren met gemeente,
ondernemers,
bewoners, etc.

Ontwikkeling nw
activiteiten; denk aan
initiatieven die
structurele activiteiten
zijn geworden:
EesterImps,
activiteiten ouderen,
Eesterfestival, OHG
Loop , Eettafel……
TOTAAL

▪ boodschappen
gemiddeld zo’n 60 uur
per week.
€ 40.000,00
Fulltime inzet,
waarvan nu 15 uur
betaald en 25 uur
vrijwillige inzet. Nu
ook icm
beheer/coördinatie
Eester.
€ 218.700

Tot nu toe is de Buurtbel voor wat betreft de financiële ondersteuning van de zijde van de lokale
overheid altijd apart behandeld. De BuurtBel ontving gelden uit verschillende financieringsbronnen
die vooral te maken hadden met de zorg. Wat ons betreft is dat een te beperkte invalshoek. Wij zien
de BuurtBel als een van de basiselementen van de basisinfrastructuur van de Buurtcoöperatie OHG.
Het gaat hier immers om wat wij als kerntaak zien voor de Buurtcoöperatie: het verbinden van
mensen om op enigerlei wijze wat voor elkaar te kunnen betekenen. Dat kan zeker een aan zorg
gerelateerde vraag zijn, zoals uit het voorbeeld van Marja duidelijk wordt. Maar het kan ook een
klusje zijn, een verzoek. De BuurtBel wil een koppelingsmechanisme zijn van interacties die in een
moderne samenleving niet altijd meer op spontane of natuurlijke wijze tot stand komen - een
buurtmarktplaats van menselijke noden en diensten. Een werkplaats van wat sociologe (en
buurtgenoot) Evelien Tonkens ooit als ‘altruïstisch overschot’ omschreef, een hoeveelheid sociale
energie die in het Oostelijk Havengebied naar onze ervaring ruimhartig aanwezig is, maar wel moet
worden gemobiliseerd. Het grote succes van de Weggeefmarkt in de laatste dagen van 2017 moge
hier als voorbeeld dienen. Daarom rangschikken we de BuurtBel onder onze kerntaken en nemen we
haar op in onze omschrijving van de basisinfrastructuur.
De Watervrouwen staan klaar voor elkaar
Pauline Tets woont in de Watertoren, de woontoren van maar liefst negentien verdiepingen met verticale
lichtstreep in de kom van de Entrepothaven, hét herkenningspunt van onze buurt. Ze woont daar met veel
plezier en met een buitengewoon uitzicht. Dat plezier werd iets minder toen haar leuke buren weggingen.
Dat vond ze erg jammer. Ze vond haar flat opeens zo anoniem. Het viel haar op dat haar buren weinig
contact zochten met elkaar. Ze sprak daarover met een van haar buren, Monika. Samen besloten ze actie te
ondernemen. Ze waren geïnspireerd door de BuurtBel, door de verbindingen en synergie die ontstaat als
buren elkaar helpen als het nodig is.
Na de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren in februari polsten ze bij een aantal
medeflatbewoners of zij zich wilden aansluiten bij een netwerk in hun flat: om de anonimiteit te doorbreken,
om elkaar te helpen als het nodig is en om de veiligheid te verhogen. Ze vonden vijftien alleenwonende
vrouwen tussen de 40 en 75 jaar die bereid zijn om hulp te geven aan één van de anderen als het nodig is.
Pauline en Monika planden in juni een bijeenkomst met alle deelnemers. Gezamenlijk maakten ze een
adreslijst en formuleerden drie soorten hulp: boodschappen doen, transport overdag en assistentie in de
nacht bij ziekte of voor dringend transport. Iedereen gaf op de lijst aan welke hulp ze kan en wil bieden. Ook
werd duidelijk dat de deelnemers af en toe samen iets willen ondernemen. Ze gaven zichzelf een prachtige
naam: de Watervrouwen.
Inmiddels heeft een van de vrouwen een vervelende en hardnekkige blessure aan haar enkel opgelopen. Om
de beurt doen de andere vrouwen boodschappen voor haar of maken een wandelingetje met de gewonde.
De verbinding tussen de vrouwen blijkt eenvoudig en doeltreffend te werken.
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Financiële grondslag
Een tweede les die uit de ervaring de afgelopen drie jaar getrokken kan worden is, is dat het vinden
van een financiële grondslag voor deze basisactiviteiten buiten de sfeer van overheidssubsidiëring
een ingewikkelder opgave is dan wij in ons aanvangsoptimisme dachten. Daarmee is niet gezegd dat
het onmogelijk is, of dat wij al het onderste uit de kan hebben gehaald. Integendeel: er is nog heel
veel mogelijk, maar we moeten wel vaststellen dat het heel veel tijd en inspanningen vergt deze
bronnen aan te spreken. Eigenlijk is dat al een professionele dagtaak.
Dat wil niet zeggen dat onze eigen inkomsten geen stijgende lijn vertonen, maar wel dat die
stijgende lijn onvoldoende is om in de toenemende kosten van succes te voorzien. De inkomsten van
verhuur nemen toe, alsmede de inkomsten van de bijdragen van lidmaatschappen, maar het gaat
langzaam. Het blijkt bijvoorbeeld voor het merendeel der buurtbewoners niet vanzelfsprekend te
zijn om lid te worden, hoezeer zij de activiteiten van de Buurtcoöperatie ook waarderen en op prijs
stellen. Lidmaatschappen worden niet zo vanzelfsprekend meer aangegaan als dat ooit het geval
was. Dat geldt in zijn algemeenheid, maar al zeker voor het gros der bewoners van het OHG, die in
hoge mate een cosmopolitische en postmaterialistische levenshouding kennen. Zij vinden de
Buurtcoöperatie belangrijk, zeker, natuurlijk, heel goed. Maar er lid van worden is een mentale brug
te ver. Het gevolg is dat voor de groei van het aantal leden van de Buurtcoöperatie heel veel
persoonlijke overtuigingskracht ingezet moet worden. Tijd die actieve bewoners eigenlijk zelf ook
liever aan iets concreters en tastbaarders besteden.
Dat betekent dat andere manieren van financiering (sponsoring, incidentele giften, gerichte
acties, themafinanciering, aandelen, verkoop van producten, advertentie op de BuurtBalie OHG) in
het OHG wel degelijk kansrijk zijn, maar die kosten heel veel tijd om van de grond te tillen en dat
type financiering is nu juist gericht op een specifiek thema of gerichte activiteit en minder gericht op
de basisinfrastructuur van de Buurtcoöperatie. Het bestuur van de Buurtcoöperatie-OHG loopt hier
voortdurend tegen de grens van haar mogelijkheden en tijdbeschikbaarheid aan. Om die reden is zij
voornemens om hiervoor eenmalig een aanvraag te doen bij fondsen, zoals bijvoorbeeld de stichting
DOEN, om hiervoor mogelijkheden en een structuur te ontwikkelen waar de Buurtcoöperatie in de
toekomst verder kan.

Ernst en Tania
Buurtbewoner Ernst, vijftiger, is buitengewoon handig met computers. Hij heeft zowel weet van de
binnenkant als de buitenkant. Bovendien is Ernst een superscharrelaar. Hij scharrelt her en der, voor een
zacht prijsje, computeronderdelen bij elkaar. En heel fijn: Ernst is heel behulpzaam. Hij is hulpaanbieder bij de
BuurtBel. De computervragen nemen toe en Ernst staat altijd klaar. Zonder morren is hij inmiddels vraagbaak
voor veel buurtbewoners die herhaaldelijk bij hem aankloppen. Zo ontmoet Ernst veel mensen uit de buurt.
Zo ontmoet hij ook Tania. Haar computer is stuk. Ernst weet ‘m weer aan de praat te krijgen en daar is zij
heel blij mee. Nu kunnen haar kinderen weer schoolwerk op de computer doen. Tania is een prachtige vrouw,
dapper bovendien. Ze komt uit India. Ze heeft erg weinig geld en ze zit in een lastige situatie: ze zorgt voor
haar ernstig zieke man en haar 3 kinderen. Ze blijft er gelukkig opgewekt onder. Ernst ziet dat Tania een
aantal andere dingen in huis mist. Eetkamerstoelen bijvoorbeeld. Hij biedt aan daar naar uit te kijken, hij
weet tenslotte de weg in het scharrelcircuit.
Tania doet mee aan het project buurtoma/buurtopa. Een enthousiaste buurvrouw wil graag 'buurtoma' zijn
van haar kinderen. Zij past regelmatig met heel veel plezier op. Tania is daar erg mee geholpen in haar
drukke bestaan.
De BuurtBel checkt regelmatig hoe het gaat met Tania, of ze nog hulp van enige soort kan gebruiken. Ze
maakt daar regelmatig dankbaar gebruik van. Ernst vraagt zelf ook wel eens hulp aan de BuurtBel. Dan heeft
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hij een klusje in huis. Dan koppelt de BuurtBel hem aan Alfons, buurtbewoner en handig met hamer en boor
en zo meer. Zo helpen buurtbewoners elkaar uit de brand.

Projecten en programma’s
Dat brengt ons op de derde les uit het verleden. En dat is dat de basisinfrastructuur die de
Buurtcoöperatie biedt een lanceerbasis is voor aparte projecten en programma’s. Het aantal
voorbeelden groeit nog elke maand. Heel vaak zijn het bewonersinitiatieven die verder niet of
nauwelijks geld kosten, anders dan dat ze gebruik maken en dus leunen op de voorzieningen van de
Buurtcoöperatie. Maar ook hier komen projecten uit voort die groter en omvattender worden. Het
aanjagen van duurzaamheidsprojecten in de buurt, EesterImps en het project OHG 2025 zijn daar
voorbeelden van.
Die projecten brengen veel mensen op de been en in beweging. Maar om ze echt duurzaam
te maken en continuïteit te laten creëren is het nauwelijks reëel om te verlangen dat de daarvoor
benodigde inzet wordt opgebracht door mensen in hun vrije tijd, met de vrijblijvendheid die daarbij
hoort. Dus ook hier doet zich het gegeven voor dat deze programma’s en projecten alleen kunnen
draaien als er een vaste coördinerende kracht voor ter beschikking komt, een buurtbewoner die
deels zijn inzet ook financieel gehonoreerd ziet. Dat is de afgelopen jaren ook in het programma
duurzaamheid aan de orde geweest, waarbij coördinator Aad Verkleij een aanstelling had van 12 uur
per week. En in het project OHG2025 waarvoor, waarvoor de gemeente 15.000 euro voor de
organisatie en coördinatie ter beschikking heeft gesteld.
PROGRAMMA’s & PROJECTEN
Taken / uitvoering
coördinatie en
organisatie
Duurzaamheidsinitiatieven Bewoners mobiliseren, 1,5 dag per week +
stimuleren en verder
initiatieven
organisatiekosten
brengen
ondersteunen, nieuwe
initiatieven entameren
OHG2025
Proces begeleiden,
1 dag per week +
vorderingen bijhouden, organisatiekosten
verslaglegging, nieuwe
initiatieven,
bijeenkomsten
organiseren
de BuurtBel
On going business en
Binnen reguliere
toekomstvisie
uren. En daarnaast
ontwikkelen. Relatie
vrijwillige inzet van
met OHG 2025. In 2019 bewoners die
focus op :
hierover
▪ Netwerk versterken
meedenken en aan
met professionals
bijdragen.
▪ Optekenen verhalen
bv van voorbeelden van
krachtige netwerken
▪ Netwerk van
bewoners, zoals de
Water-vrouwen
faciliteren
▪ Publiciteitsslag
Omschrijving

Kosten &
financiering
€ 35.000,00
Aanvraag
Gebiedsplan 2019
€ 20.000,00
Aanvraag
Gebiedsplan 2019
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BuurtBalie OHG

Activiteiten Ouderen

Kinderen

Beheer en ontwikkeling
van het platform. In
2019 focus op:
▪ Netwerk
ondernemers:
sponsoring
mogelijkheden
▪ Zorgnetwerk
opzetten. Hiervoor
moeten de zorgprofessionals actief
benaderd worden
▪ Buurtzaken, een
interactief platform.
“Dit vinden we
belangrijk in het OHG”
Eesterkoor, Stoelyoga,
Creatieve activiteit,
Zondag in de Eester,
Eester Imps

Buurtproject op
vrijdagmiddag, met o.a.
huiswerkbegeleiding,
schaken, techniek
Tieners/jongeren
LOhuizen

Evenementen (OHG Loop,
Eesterfestival, Eettafels)

Cultureel project in
ontwikkeling.
Aanjagen, trekker mbt
programmering
gemeenschappelijke
ruimte en verbinding
met de buurt
5 jaar OHG Loop,
Eesterfestival –
Toekomstfestival, 4x dé
Eettafel

Extra financiering
aanvragen bij
fonds.

In kader zoeken
financieringsbronnen
Fondsaanvraag
DOEN.

Eenmalig extra
inzet ism de
BuurtBel

€ 5.000,00
40 zorgprofessionals x 2
uur =80 uur
20 uur verwerking e.d.
Totaal: 100 uur

Ontwikkeling ism
Gebiedonline
€ 7000,00

faciliteren en
ontwikkelen ,
administratie,
contacten scholen,
docenten
Vrijwillige inzet tot
nu toe van 4
bewoners,
waarvan 1
bewoner ook de
coördinatie doet.

€ 18.000,00
Hierover graag
overleg met afdeling
Jeugd.

Fonds aanvragen

Fonds aanvragen
Via Gebiedsplan.
€ 10.000

Deels eigen
inkomsten en veel
vrijwillige inzet.
Kosten
vergunningen e.d.
zijn ruim 1/3 van
het bedrag.
TOTAAL

€ 11.400,00

€ 65.000,00
Gebiedsplan
(duurzaam, OHG 2025,
LOhuizen)
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€ 23.400,00
(extra programmaontwikkeling
BuurtBalie/BuurtBel,
activiteiten ouderen,
evenementen)

€ 18.000,00
(Eester Imps en nader
te bespreken)
P.M. fondsen
( Tienerproject,
Sponsoring en andere
financieringsbronnen,
Buurtproject )

Soms gaat het in deze projecten ook om samenwerkingsvormen met andere organisaties. Dat geldt
bijvoorbeeld in het bijzonder voor de Eester Imps, die in samenwerking met de Talententent van
Dynamo worden georganiseerd en waarin kinderen na schooltijd kunnen meedoen aan een bijzonder
naschools programma. De activiteiten worden georganiseerd en begeleid door kunstenaars en
ondernemers uit het Oostelijk Havengebied, die verbonden zijn met Buurtcoöperatie OHG. Online
aanmelding en betaling van het cursusgeld loopt ook via Buurtcoöperatie OHG. Vanwege de
bekendheid van de Buurtcoöperatie met het gebied en het feit dat de activiteiten in de Eester
plaatsvinden, kan er spanning ontstaan op de verantwoordelijkheidsverdeling en financiële afspraken
in de samenwerking. Simpel gezegd: er dreigt een disbalans tussen de uitvoering van het werk aan de
ene kant en de financiële verdeling van de middelen aan de andere kant. Het lijkt ons een goede
aanbeveling dat de gemeente hierin sturend optreedt. In de begroting hebben we een bedrag
opgenomen waarvoor wij de activiteiten van de Eester Imps zouden kunnen organiseren.
Maatschappelijke waarde
Waar wij derhalve met de overheid, het stadsdeel en de centrale stad, in gesprek willen is dat als
burgers daadwerkelijk in het publieke domein een grotere rol moeten gaan spelen, wat een politieke
prioriteit is en waar de Buurtcoöperatie daadwerkelijk inhoud aan wil geven, dat de vraag wat daar
dan als basisinfrastructuur voor nodig is niet langer terzijde geschoven kan worden. Als er een
nieuwe wijk wordt aangelegd is het heel logisch dat daar een fysieke infrastructuur bij hoort en dat
dat geld kost; als er nieuwe verhouding tussen burgers en overheden moet groeien dan ligt een
analoge redenering voor de hand: wat is daarvoor nodig om echt een vruchtbare voedingsbodem te
creëren, en wat kom je daar allemaal in tegen? De Buurtcoöperatie deelt haar ervaringen wat dat
betreft graag met de verantwoordelijke bestuurders om hier een slag in te maken die het beoogde
doel daadwerkelijk en structureel verder kan helpen.
Daarbij is nog een andere vraag aan de orde. Het lijkt er namelijk op dat een
bewonersinitiatief als de Buurtcoöperatie voortdurend om meer geld vraagt. Het is dan verleidelijk
om de Buurtcoöperatie te zien als een stijgende kostenpost die andere uitgaven onder druk zet. Wij
zouden dat een heel eenzijdige manier van kijken vinden. Wij leven in de overtuiging dat een
groeiende bewonersorganisatie met een toenemend aantal bewoners die zich op enigerlei wijze
inzetten voor de buurt en voor de leefbaarheid daarvan, dat die ook een maatschappelijke waarde
realiseren. Het feit dat deze zich niet in klinkende munt laat omzetten is geen reden om te denken
dat die inzet niet van waarde is.
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In een eerdere begroting hebben we voor elk onder auspiciën van de Buurtcoöperatie
gerealiseerd uur dat iemand iets voor de buurt en zijn medebewoners doet € 10,- gerekend. Als we
alle inspanningen optellen kwamen we in totaal met een actieve groep van 100 mensen die
gemiddeld 4 uur per week zich inzet tot een totaal van 100 x 4 x 45 weken = 18.000 x € 10,- = €
180.000,- Als we dat bedrag afzetten tegen de subsidie dan mag je rustig spreken van een goed
rendement, dat nog groter kan worden als de Buurtcoöperatie over lange termijn zekerheid
geboden kan worden over de continuïteit van de basisinfrastructuur. Wat ons betreft zou het heel
goed zijn als in de verdere relatie tussen de overheid en bewonersinitiatieven deze vorm van
waardencreatie ook meegerekend kan worden. De Buurtcoöperatie OHG wil het gesprek daarover
graag voeren.

Els en Helene
De BuurtBel krijgt een vraag binnen van Els: ‘Ik zoek een oppas voor mijn lieve, kleine, 10 jaar oude hondje
Robbie. Zij kan niet tegen alleen zijn en dit is een groot probleem nu ik vaker de deur uit moet voor werk en
studie. Het mooiste zou zijn als er sprake is van een win-win-situatie: een ouder iemand die graag in het
gezelschap wil zijn van een hondje zonder deze uit te hoeven laten bijvoorbeeld.’
De vraag blijkt niet eenvoudig te beantwoorden. Tenminste zo lijkt het. Lennie van de BuurtBel raakt tijdens
het stemmen - de Eester is immers stembureau tijdens de verkiezingen - in gesprek met Helene. Zij is dol op
hondjes, heeft altijd hondjes gehad, maar vindt zichzelf te oud om nog een hondje te nemen. Een match is
snel gemaakt. Tussen Robbie en Helene is het liefde op het eerste gezicht en tussen de vrouwen klikt het ook.
Naast het delen van de zorg voor de hond ondernemen ze soms samen iets leuks.

Ondertussen dienen wij voor 2019 een subsidieaanvraag in die voortkomt uit deze gedachtegang,
waarin de overheid in financieel opzicht een verantwoordelijkheid neemt voor de basisinfrastructuur
voor burgerparticipatie in een gebied, bij voorkeur voor een langere termijn, en daarnaast
projectfinanciering ter beschikking stelt voor programma’s en projecten die bijdragen aan de
beleidsdoelstellingen van de lokale overheid en door buurtbewoners worden uitgevoerd.
Die filosofie is in deze aanvraag en begroting uitgewerkt.
Buurtcoöperatie OHG
28 september 2018
Meer achtergrond informatie is te beluisteren in deze podcast:
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