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Buurtcoöperatie
We gaan de Eester kopen!
Samen hebben we voor 400.000 euro Eester-obligaties gekocht en leningen afgesloten. Geweldig! Daarnaast zijn er
giften en een lening van de KNHM. We kunnen nu niet alleen de Eester kopen, maar ook duurzaam verbeteren en
aantrekkelijker maken. Voor de verbouwing is ook geld nodig. Je kunt in september nog obligaties kopen of een gift doen.
Doe mee voor een sociale, veilige en duurzame buurt waarin we graag wonen.

Simone

is host, make-up specialist en radiomaker en past daarnaast, vrijwillig,
op diverse huisdieren in haar omgeving.
Simone woont al twintig jaar in het Oostelijk Havengebied.
Zo’n drie jaar geleden ontdekte ze de Eester via de Eesterkrant. Sindsdien eet ze regelmatig mee met ‘Samen eten’ op
dinsdagavond de Eester. ‘Ik vind het een uitkomst, want ik
houd niet van koken. Ik ben liever bezig met bijvoorbeeld behangen of schilderen. Ik kijk altijd naar het menu op de website, en als het eten me lekker lijkt, geef ik me op. Dat het altijd
vegetarisch is, vind ik prima. Ik ben niet zo’n vleeseter.’
Samen varen
‘Ik vind het hier heel fijn wonen. Het is dicht bij het centrum,
en er is lekker veel water. Ik heb ook een bootje, en het lijkt
me ontzettend leuk om eens te gaan varen met wat buurtgenoten. Dus wie daar zin in heeft, mag dat zeker laten weten
bij de Eester, dan neem ik contact op. Of eet een keer mee op
dinsdag. Dat is altijd hartstikke gezellig.’

•

de Eester denkt mee & lost op

Sophie

(33) woont 4 jaar in
een woongroep in
de buurt. Ze werkt in het onderwijs en
kan zich geen Oostelijk Havengebied
voorstellen zonder de Eester. Daarom
heeft ze een Eester-obligatie gekocht.

Hoe ken je de Eester?
‘Een van de eerste dingen die ik deed na
mijn verhuizing was een bezoek brengen
aan de Eester. Ik wilde de buurt leren kennen en vooral weten wat er speelt in de
buurt. Ik ben graag betrokken bij mijn omgeving en de mensen die hier wonen, dat
geeft mij een prettig thuisgevoel.’
De Eester was voor Sophie een goed startpunt. Ze hielp mee het Eesterfestival te
organiseren: ‘Het was superleuk en ik heb
meteen veel mensen leren kennen’. Ook
kookte ze een aantal keer voor buurtbewoners.
Na haar studie pedagogiek is ze zich gaan
richten op duurzaamheidsprojecten. ‘Ik
maak me zorgen om het klimaat en ging
daarom werken bij een verticale boerderij.
Dat was heel innovatief maar toch wel een
erg steriele omgeving. Ik mistte de natuur’.
Ze geeft nu projectonderwijs op een basisschool. ‘Hoewel ik weinig tijd heb, kan
ik via de Eester toch iets betekenen op het
gebied van duurzaamheid. Ik help bijvoorbeeld graag bij fair Circulair’.

Samen eten
Aanmelden via de
website of QR code.
Simone met Rosi, een van haar oppashondjes.

de Eester Imps TextielLab

Doris

(11) woont
haar hele leven in de buurt en zit op de
Piet Hein school. Ze kende de
Eester (Imps) van NieuwsLab,
waar haar tweelingbroer aan
mee deed. Aangestoken door
een enthousiaste vriendin,
heeft ze in januari zelf meegedaan aan TextielLab.

en een etuitje. Je bent er wel
even mee bezig, maar uiteindelijk heb je iets leuks gemaakt.’
Op school knutselen we wel,
maar nooit met textiel. Dat
is toch anders. Een tekening
kun je alleen ophangen, maar
iets van stof kun je echt gebruiken.

Waarom heb je een obligatie gekocht?
‘Ik wil dat de Eester blijft bestaan. Het is
een belangrijke ontmoetingsplek. Ik kan
hier gewoon binnen stappen met een
vraag. Het is een plek waar allerlei activiteiten kunnen ontstaan. En als ik zelf nog
eens een workshop zou willen geven dan
is daar ruimte voor.’
Toen Sophie hoorde van de Aankoop,
vond ze het heel stoer dat een bewonerscoöperatie het heft in eigen handen neemt
om haar eigen ruimte te kopen.
Dat de Eester dit doet via uitgifte van obligaties vindt ze behoorlijk gedurfd. ‘Dat
kom je niet vaak tegen en ik ben ook be-

nieuwd hoe dit zich ontwikkelt’.
Ondertussen heeft Sophie een obligatie
gekocht en denkt na om meer te investeren. ‘De wereld van obligaties is best ingewikkeld. Maar als ik zie hoe professioneel
deze campagne is uitgewerkt, heb ik alle
vertrouwen dat het de Eester lukt haar eigen ruimte te kopen.’

Wat heb je geleerd?
Om op een naaimachine te
werken! Dat had ik nog nooit
eerder gedaan. Ik vind het super om te leren hoe je kleding
zelf kunt maken en vermaken.
Hoe je iets leuks op je broek
kunt naaien, daarmee maak je
die broek uniek. Thuis hebben
we de naaimachine nu ook
uit de beging gehaald om een
kussensloop te maken. Dat
had ik anders niet gedaan.

Wij ontvangen heel veel enthousiaste reacties over TextielLab. Ook van Doris.
‘Ik vond het heel erg leuk dat
we met een grote groep waren en dat je tijdens het werken lekker met elkaar kon
kletsen. We hebben dingen
van stof en van draden wol en
katoen gemaakt. Ik heb heel
veel geleerd en veel kinderen
leren kennen.’
Wat heb jij gemaakt?
‘Ik heb een boekje van stof gemaakt om in te borduren,
een kussen voor op de bank

Sophie voor het huisje, icoon van de aankoopcampagne van de Eester.

de Eester
zorgt & helpt

Lou

(67) was werktuigbouwkundige, en kwam na militaire
dienstplicht op de sociale
academie in Amsterdam terecht. ‘En dat was beslist
geen straf’, zegt hij. Na wat
verschillende plekken in Amsterdam streek hij neer in
het Oostelijk Havengebied,
waar hij het erg prettig wonen vindt, al vindt hij de bevolkingssamenstelling hier
vrij eenzijdig.

•

Lou helpt Lennie van de BuurtBel met grofvuil.

Hij werkte uiteindelijk in de automatisering. Nu
is hij met pensioen en meldde hij zich aan bij de
Eester als actieve buurtbewoner. Hij doet mee
aan de reparatietafel en doet verschillende
klusjes voor mensen via de BuurtBel.

Doris met haar zelfgemaakte kussen voor op haar bed

•

‘Nu ik niet meer werk, heb ik een zee aan vrijheid. Ik wil wel graag baas over mijn eigen tijd
blijven, maar alles valt heel goed in te plannen.
Je bepaalt zelf wat je wel en niet wilt doen, en ik
merk ook dat er op gelet wordt dat je niet ‘overvraagd’ wordt.’

Wat doe je allemaal?
Lou doet veel. Van tafels in elkaar zetten tot
stekkers van elektrische fietsen repareren. Bij
de reparatietafel staat de waterkoker op de eerste plek, en daarna de broodroosters. Bij klusjes
bij mensen thuis doet hij vaak meer dan waarvoor hij gevraagd wordt. En hij vindt het ontzettend leuk. ‘Als je het aantal bedankjes dat je kan
ontvangen – ‘heel erg bedankt’, ‘ontzettend bedankt’ – wil opschroeven, moet je beslist bij de
Eester aan de slag. Iedereen is ontzettend blij
met wat je doet. En dat is een hoop waard.’

Buurtcoöperatie de Eester voor en door bewoners in het Oostelijk Havengebied
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deze krant is gedrukt op gerecycled papier

de Eester leert & recreëert

