
Het college van burge-
meester en wethouders wil 
meewerken aan tijdelijke 
opvang van 300 kansrijke 
asielzoekers en statushou-
ders in het gebouw aan 
de Meeuwenlaan 8. Daar-
mee wil het college bijdra-
gen aan het opvangen van 
vluchtelingen in ons land.
 
Burgemeester Peter Snijders: 
“We zien dat de druk op de 

opvang in Ter Apel erg groot 
is. De bestaande asielzoe-
kerscentra zitten vol. Dit komt 
doordat er voor mensen met 
een verblijfsstatus niet genoeg 
woningen beschikbaar zijn. 

Het COA doet een beroep op 
gemeenten om asielzoekers 
op te nemen. Wij willen daarin 
onze verantwoordelijkheid ne-
men, net zoals we dat gedaan 
hebben bij de opvang van Oe-

kraïense vluchtelingen. 

Het college begrijpt heel goed 
dat de komst van de tijdelijke 
opvang vragen oproept en dat 
u zich zorgen maakt. Over de 
leefbaarheid en veiligheid in 
uw eigen buurt.
Veel bewoners van de  
Kamperpoort hebben ons tij-
dens de inloopbijeenkomst op 
24 mei vragen gesteld en hun 
zorgen geuit. 
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We willen met de bewoners 
bespreken wat er nodig is om 
de opvang zo goed mogelijk te 
laten verlopen. Ruim 20 men-
sen hebben zich tijdens de 
inloopbijeenkomst aangemeld 
voor de klankbordgroep. Als u 
deze krant leest, zijn de eerste 
bijeenkomsten van de klank-
bordgroep geweest.”  
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Wat gebeurt er?
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Redactie Nieuwsbrief Kamperpoort
Jeroen Kuiper, Marleen Kramer en Michèle van Reijsen maken 
graag samen met jou mooie verhalen over de Kamperpoort. Wil 
je een verhaal delen? Of een activiteit, bedrijf, oproep of iets 
anders onder de aandacht brengen?
Laat het ons dan weten via redactiekamperpoort@gmail.com. 
Dan zorgen we dat we een plekje reserveren in de nieuwsbrief.

Gemeente wil 300 statushouders en kansrijke asielzoekers opvangen aan Meeuwenlaan

Weekprogramma activiteiten 

Activiteitenprogramma

Lees verder op pagina 3...

Maandag 09:00-11:00 Koffieochtend Wijkcentrum Ons Eigen 
Huis Vrije inloop
Maandag 09.00-12.00 Spreekuur Sociaal Wijkteam
Wijkcentrum Ons Eigen Huis Vrije inloop
Maandag16.30-18.00 Wijkcentrum Ons Eigen Huis  
3 gangen maaltijd (warm) voor € 6,-  
Wisselend menu per week. Kijk op het informatiescherm of bel 
038 421 3120 
Dinsdag 09.00-11.00 Koffieochtend Wijkcentrum Ons Eigen 
Huis Vrije inloop
Dinsdag11.00-12.00 Taalles Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Opgave via Taalpunt 
Woensdag 09.00-11.00 Koffieochtend Wijkcentrum Ons Eigen 
Huis Vrije inloop
Woensdag 13.30-15.00 Epic M 6-12 jaar
Wijkcentrum Ons Eigen Huis, soms op een andere locatie 
Bijdrage € 1,- Vragen of opgeven: Ingrid Schakelaar: 
i.schakelaar@travers.nl 
Woensdag 16.30-18.00 Buurtrestaurant Wijkcentrum Ons Eigen 
Huis  3 gangen maaltijd (warm) voor € 6,-  
Wisselend menu per week. Kijk op het informatiescherm of bel 
038 421 3120 
Woensdag 18.30-20.00 Meidenclub 8+ Wijkcentrum Ons Eigen 
Huis Bijdrage € 1,- Vragen of opgeven: Ingrid Schakelaar: 
i.schakelaar@travers.nl

Woensdag 19.00-20.00 Zaalvoetbal 9+ Verzamelen  
Wijkcentrum Ons Eigen Huis Met de fiets naar Gymzaal  
Wilhelminastraat
Vragen of opgeven: Yahya Ben Ali y.benali@travers.nl
Donderdag 9.30-11.00 Koffiebingo Wijkcentrum Ons Eigen 
Huis 
Vrije inloop Bingoplankje € 3,50
Vrijdags13.00-15.00 MoestuinKids 8+ Binnentuin Nieuwe  
Haven
Vragen of opgeven: groenepoortzwolle@gmail.com
Vrijdags om de week 20.00-23.30 Soos 10+ Wijkcentrum Ons 
Eigen Huis Vragen of opgeven: Ingrid Schakelaar: 
i.schakelaar@travers.nl Yahya Ben Ali y.benali@travers.nl
Vrijdags, laatste soos-vrijdag van de maand 18.30-19.30 
Kinderdisco 
Zaterdags, derde zaterdag van de maand10.00-12.00 Groen-
werkdag Verzamelen bij Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Vragen of opgeven: groenepoortzwolle@gmail.com

Meer weten? Loop gerust eens binnen of kijk op het informati-
escherm, op het maandelijkse activiteitenoverzicht in je brieven-
bus of op onze socials! (facebook & instagram: traversmidden) 
Meer informatie of heb je een vraag? Je kunt altijd even langs-
komen in het Wijkcentrum Ons Eigen Huis aan de 
Mussenhage 2.  

Vakantieprogramma:
15 juli Kinderdisco 18:30 - 19:30 1 euro 4 t/m 9 jaar. Entree 
inclusief drinken en iets lekkers.
15 juli laatste soos 20:00 - 23:30 voor de jeugd van 10 jaar en 
ouder afsluiting met hapje en drankje.
Maandag 18 juli 13:00 - 15:00 Timmeren bij de DOAS
6 t/m 12 jaar Gegeven door de Beeldhouwschool Zwolle
Donderdag 21 juli 13:00 - 15:00 Timmeren in Ons Eigen Huis
6 t/m 12 jaar gegeven door de beeldhouwschool Zwolle
Maandag 25 juli 13:00 - 15:00 Bouwen met papier en an-
der materiaal 6 t/m 12 jaar In de Doas. Gegeven door de  
beeldhouwschool Zwolle
Donderdag 27 juli 13:00 - 15:00 Bouwen met papier en an-
der materiaal 6 t/m 12 jaar In de Doas. Gegeven door de  
beeldhouwschool Zwolle

De redactie wenst iedereen een 
hele fijne zomer
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Doe 
je mee?

Op de inloopavond in mei 
hebben we al velen van jullie 
ontmoet. Maar we willen ons 
ook graag hier voorstellen. 
Als alles volgens plan ver-
loopt openen we eind van 
dit jaar een tijdelijke opvang 
aan de Meeuwenlaan 8. ‘Wij’ 
zijn het COA, het Centraal 
Orgaan opvang asielzoe-
kers. Wij worden dan jullie 
nieuwe buren. En we willen 
samen met onze bewoners 
voor jullie een goede buur 
zijn. Daarom vertellen we 
graag iets meer over het 
COA. Op www.coa.nl vindt je 
nog veel meer informatie. 

Opvang en begeleiding tij-
dens de asielaanvraag
Wie als vluchteling in Neder-
land komt en hier asiel aan-
vraagt, heeft recht op opvang. 
De opvang die het COA biedt 
is: veilig wonen en begelei-
ding naar een toekomst in  
Nederland. Of bij terugkeer 
naar het land van herkomst. 
De immigratie- en naturalisa-
tiedienst (IND) beslist of ie-
mand wel of niet mag blijven.

Wat is een asielzoeker?
Een asielzoeker zoekt een vei-
lige plek. Het is iemand die om 
allerlei mogelijke redenen zijn 
of haar land heeft verlaten om 
in een ander land veiligheid 
en bescherming te zoeken. 
Dat kan door officieel asiel 
aan te vragen. ‘Asiel’ is een 
ander woord voor ‘toevluchts-
oord’. Wanneer iemand asiel 
aanvraagt, wil die persoon 
officieel erkend worden als 
vluchteling. In Nederland kun-
nen asielzoekers terecht bij de 
aanmeldlocaties in Ter Apel en  
Schiphol om de asielprocedu-
re te starten. Zolang de be-
slissing over de asielaanvraag 
niet genomen is, blijft deze 
persoon asielzoeker. 

Wat is het verschil tussen 
een statushouder en een 
asielzoeker?
Asielzoekers worden status-
houders (of vergunninghou-

ders) als ze een verblijfs-
vergunning krijgen. Ze gaan 
dan deel uitmaken van de 
Nederlandse samenleving. 
Het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA) verbindt 
deze vergunninghouders aan 
gemeenten. Gemeenten moe-
ten statushouders passende 
woonruimte aanbieden.

Wat is een kansrijke asiel-
zoeker?
Kansrijke asielzoekers zijn 
asielzoekers die  grote kans 
maken op een verblijfsvergun-
ning. Eigenlijk is het dus een 
asielzoeker met een kansrijke 
asielaanvraag. 

Wat betekent het als er een 
opvanglocatie bij je in de 
buurt komt? 
Je hoort en leest vaak de ne-
gatieve verhalen over asiel-
zoekers. Maar de meesten 
wil graag meedoen en/of iets 
terugdoen, ook al is het in veel 
gevallen van tijdelijke duur. 
Statushouders hebben al dui-
delijkheid over hun verblijfs-
recht en velen willen graag 
iets betekenen. Het lukt steeds 
vaker om werk te vinden. An-
deren doen in het begin veel 
vrijwilligerswerk. Dit doen ze 
ook om ook Nederlanders te 
leren kennen. En de taal goed 
onder de knie te krijgen. 

Omwonendenoverleg
Bij de komst van een opvang-
plek zijn er altijd voor- en te-
genstanders. Daarom vinden 
we het belangrijk dat we goed 
in contact zijn met de buren. 
Maar ook dat we het horen als 
er vragen of zorgen zijn. Vlak 
voor de opening van de op-
vang in Zwolle, nodigen we u 
graag uit voor een open huis 
voor de buurt. Ook organise-
ren we regelmatig een om-
wonendenoverleg: voor goed 
contact met de buurt. Meestal 
melden de eerste vrijwilligers 
zich al snel aan.  

Inburgeren, meedoen en je 
leven oppakken op een op-

vang
Iedere statushouder heeft zijn 
of haar  eigen inburgerings- en 
participatieplan. Participeren 
is een ander woord voor mee-
doen en dat gebeurt zo snel 
als dat kan. Want meedoen 
is heel belangrijk om goed in 
te burgeren. Dus krijgen onze 
bewoners van jong tot oud al 
snel Nederlandse taalles, vol-
gen activiteitenprogramma’s 
op onze locaties, leren over 
onze gewoontes en we organi-
seren regelmatig fietsles. 
Volwassenen doen stages 
en vrijwilligerswerk om werk-
ervaring op te doen. Jonge-
ren gaan vaak al direct een 
beroepsopleiding volgen. 
De kinderen gaan zodra dat 
kan overdag naar school op 
scholen in de buurt. Ook zor-
gen bewoners voor hun eigen 
woonruimte, koken vaak zelf, 
maken schoon en doen de 
was. We hebben ook huisre-
gels die asielzoekers moeten 
naleven. Om veilig op en rond 
een opvanglocatie te kunnen 
wonen en leven, besteedt het 
COA ook aandacht aan bij-
voorbeeld brandveiligheid en 
zwemveiligheid.

Nu 300 mensen opvangen 
omdat de nood zo hoog 
is, later een regionale op-
vanglocatie 
De gemeente Zwolle is van 
plan om uiteindelijk een  

regionaal azc te huisvesten. 
Waar en hoe is nu nog onbe-
kend. Omdat de nood zo hoog 
is, mag het COA nu al 300 
mensen opvangen op Meeu-
wenlaan 8. Het is dus geen 
‘gewoon’ azc of een noodop-
vang. 

Om rekening te houden met 
de wijk komen hier alleen sta-
tushouders en kansrijke asiel-
zoekers. Deze opvang is voor 
maximaal 4 jaar. Ondertussen 
kijkt de gemeente uit naar een 
vaste plek ergens anders in de 
stad voor een regionaal azc. 
De opvang aan de Meeuwen-
laan zou daar dan dus een 
voorloper voor zijn. 

Een regionale opvangloca-
tie, wat is dat?  
Op een regionale opvangloca-
tie vangen we kansrijke asiel-
zoekers op en statushouders 
die aan hun inburgering begin-
nen. Het is voor de inburgering 
heel belangrijk om zo vroeg 
mogelijk te beginnen. Dit be-
gint al op een azc waar inbur-
geringsactiviteiten van het azc 
aansluiten op die van de ge-
meente waar men komt te wo-
nen. Dan gaat het inburgeren 
veel sneller en voelt men zich 
ook sneller thuis. Het gaat op 
de Meeuwenlaan straks ook 
om mensen die uiteindelijk zo-
veel mogelijk zullen gaan wo-
nen in deze regio of misschien 
zelfs in Zwolle. 

Wij zijn het COA en we ontmoeten je graag
Tijdens de koffieochtenden 
ben je van harte welkom om 
een kop koffie of thee te drin-
ken in Wijkcentrum Ons Eigen 
Huis. Altijd al eens binnen wil-
len kijken? Dit is jouw kans. 
Bij de koffieochtenden komen 
mensen om verschillende re-
denen. Soms voor de gezel-
ligheid, om een praatje met 
een buurman of buurvrouw 
te maken. Soms om even de 
krant te lezen of om een vraag 
te stellen. Dat kan bijvoorbeeld 
zijn voor hulp ergens bij of over 
iets in de wijk waar je nieuws-
gierig naar bent. Met welke 
reden dan ook, en ook zonder 
reden, je bent altijd van har-
te welkom. Tijdens de koffie-
ochtenden is de koffie gratis. 
Het staat je vrij om binnen het 

Koffieochtend
tijdvak te komen en te gaan 
wanneer je wilt. 
 
Maandagochtend, dinsdag-
ochtend en woensdagoch-
tend van 09.00 tot 11.00* in  
Wijkcentrum Ons Eigen Huis 
aan de Mussenhage 2.

* wijzigingen voorbehouden

Het kan en het mag weer: Jeugdland! In de week van maandag 
22 augustus t/m vrijdag 26 augustus is het weer zover met tal van 
leuke activiteiten! De week is bedoeld voor alle kinderen van het 
basisonderwijs 4 t/m 12 jaar.
Hoe ziet de week eruit?
Maandag 10:00 – 14:00  Huttenbouwen en knutselactiviteit
Dinsdag 10:00 – 14:00  Vossenjacht, popcorn en broodjes 
bakken, knutselactiviteiten
Woensdag 10:00 – 14:00  Stormbaan, sport en spel (bonte 
avond onder voorbehoud)
Vrijdag 09:00 16:00  Uitje
Tussen de middag wordt er met alle kinderen en vrijwilligers ge-
luncht in het wijkcentrum Ons Eigen Huis. 
Kosten voor een weekkaart inclusief uitje zijn €15 per persoon. 
Een dagkaart kost €7,50. 
Deelname aan het uitje is alleen voor kinderen met een week-
kaart. 

Jeugdland

Opgave Jeugdland
Naam:….......................................................................................
Adres:….......................................................................................
Telefoonnr:…..............................................................................
Leeftijd:…...................................................................................

Ouder/verzorger wil wel/niet* meehelpen op maandag/dinsdag/woensdag/vrijdag*
*doorhalen wat niet van toepassing is.
Bijzonderheden (dieet/medicatie/gdrag):
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Er wordt gewerkt met een maximaal aantal kinderen, zodat het 
ook gezellig en werkbaar blijft voor vrijwilligers, stagiairs en 
medewerkers. 
Opgeven kan tot vrijdag 22 juli 2022 door onderstaand strookje 
in te leveren bij het wijkcentrum of deze gegevens te mailen 
naar i.schakelaar@travers.nl of te appen naar 0614551991.

even buurten?

traversmidden

traversmidden
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Blik op de Kamperpoort 

Laatst werd ik door mijn doch-
ter geattendeerd op het feit dat 
er zoiets bestaat als menstru-
atie-armoede. “Mam, wist je 
dat er vrouwen en meisjes zijn 
die niet genoeg geld overhou-
den van het huishoudgeld om 
tampons en maandverband 
te kunnen kopen?” Tot mijn 
schaamte moest ik bekennen 
dat ik dit niet wist. Nu is het 
sowieso nog altijd een taboe 
om aan anderen te vertellen 
dat je haast niet of helemaal 

niet rond kunt komen en ie-
dere maand de touwtjes aan 
elkaar moet zien te knopen, 
maar delen met anderen dat je 
geen geld hebt om menstrua-
tieproducten te kunnen kopen 
is iets wat nóg gevoeliger ligt. 
Er rust een enorm taboe op. 
Dus zullen er vast nog meer 
mensen zijn die hier niet van 
op de hoogte zijn. 
Tijd dus om hier verandering in 
te brengen, want het is absurd 
dat zoveel mensen zich moe-
ten schamen voor iets wat een 
normaal en gezond lichamelijk 
proces is én dat meisjes en 
vrouwen vanwege menstrua-
tie-armoede niet deel kunnen 
nemen aan dagelijkse activi-
teiten zoals school en werk. 
Het zou jezelf of je dochter(s) 
maar betreffen. Als je zelf dit 
soort problemen niet kent, is 
het soms moeilijk om je voor te 
stellen dat dit in een land als 
Nederland voorkomt. Helaas 
is dit dus wel het geval heb ik 
geleerd nadat ik op onderzoek 
ben gegaan. 
Zo blijkt dat in Nederland één 
op de tien vrouwen soms geen 

geld heeft voor maandver-
band. Wat doe je dan? Mis-
schien meld je je ziek op je 
werk? Blijf je thuis van school? 
Ga je niet sporten? Hoe dan 
ook, het heeft een negatieve 
invloed op je deelname aan 
de samenleving. Best ver-
drietig, toch? Nu is er geluk-
kig voor mensen die met een 
minimum of zelfs nog minder 
dan dat rond moeten komen 
de voedselbank. Veel men-
sen zijn hiervan op de hoogte 
en alhoewel hier toch ook nog 
een taboe op heerst en de 
gang er naartoe een lastige is, 
is het fijn dat ‘ie er is. Want al-
hoewel Nederland tot één van 
de rijkste landen van Europa 
behoort, is hier steeds meer 
armoede. Zou er ook iets zijn 
voor al die meisjes en vrouwen 
die iedere maand weer tegen 
hetzelfde probleem aanlopen? 
Wat schetste mijn verbazing… 
..? Er zijn door heel Neder-
land 819 MUP’s. En wat is dat 
nou weer, een MUP? MUP 
staat voor Menstruatie Uitgifte 
Punt; een plek waar gratis en 
volledig anoniem menstruatie-

producten opgehaald kunnen 
worden. Laten wij nou in de 
Kamperpoort ook zo’n uitgifte 
punt hebben! 
In het damestoilet van Wijk-
centrum ‘Ons Eigen Huis’ 
hangt een medicijnkast waar 
tijdens openingstijden naar be-
hoefte vrij uit gepakt mag wor-
den. Ik zou zeggen: DOEN als 
je het nodig hebt. En als je het 
te lastig vindt om in ons eigen 
wijkje naar zo’n uitgiftepunt te 
gaan, weet dan dat er door 
heel Zwolle MUP’s aanwezig 
zijn. Je kunt ze vinden op de 
website van samenzwolle.
nl. En mocht je nou bij willen 
dragen aan het vullen van de 
MUP in het Wijkcentrum, dan 
kun je ook menstruatieproduc-
ten doneren. Je mag dat wat je 
weg wilt geven gewoon in het 
damestoilet in de medicijnkast 
leggen. Wég met de taboes. Ie-
dere vrouw heeft recht op een 
tampon, op maandverband óf 
op een ander menstruatiepro-
duct zoals een cup of speciaal 
ondergoed. 

Iedere editie neemt Michèle 
van Reijsen ons mee in het wel 
en wee van de Kamperpoort. 
Wat valt op of juist niet? Een 
korte kroniek over onze wijk.

Column

Het is een plek waar je het 
totaal niet verwacht: op 
het dak van restaurant De 
Buik van Parijs. Maar op die 
bijzondere locatie aan de  
Willemskade heeft Gryt Ho-
gerhuis toch echt een eigen 
speciale daktuin gecreëerd. 
“Ik heb zoveel passie voor 
groen. Fantastisch om het 
op zo’n speciale plek te mo-
gen inrichten.” 
 
Gryt is een buitenmens, altijd 
bezig met tuinieren. Dat was 
vroeger al zo, maar ook toen 
ze twintig jaar in Schoonloo in 
Drenthe woonde. Daar had ze 
met haar man een tuin van dui-
zend vierkante meter. “We wa-
ren altijd maar druk in de tuin.” 
Bovendien misten ze het stad-
se leven: snel naar een muse-
um of even het centrum in.  
 
Het toeval wilde dat hun doch-
ter en schoonzoon twee jaar 
geleden besloten te stoppen 
met het runnen van De Buik 
van Parijs. Het karakteristieke 
restaurant runden ze een jaar 
of twintig, wonen deden ze er-
boven. Die ruimte kwam vrij en 
dus zagen Gryt en haar man 
hun kans schoon. “Het is fan-
tastisch. Aan de voorkant heb 
je de drukte, aan de achterkant 
de rust.” En dat komt goed uit, 
want daar heeft Gryt haar bij-
zondere daktuin gemaakt. 
 
Traditioneel is de tuin niet te 
noemen, want alles staat in 
grote potten en bakken. Gryt 
is groot voorstander van biolo-
gisch en inheems tuinieren. Zo 
vangt ze regenwater op en laat 
ze de planten en bloemen hun 
gang gaan. Er staat werkelijk 
van alles: “Daar staan een ap-
pelboom en een perenboom. 
Ik heb camperfoelie, rozen, 
een vuilboom”, lepelt ze een 
deel van het rijtje op. 
 
Doel van Gryt is het bevorde-
ren van de biodiversiteit. En 
dat lukt aardig. Door de vele 
planten komen er diverse vo-

gels voorbij: koolmeesjes, 
musjes en bonte spechten 
bijvoorbeeld. “Ik vind het be-
langrijk dat we de wilde bij 
behouden, daarop is alles een 
beetje uitgezocht. En de vlin-
ders. Daarvoor heb ik ook wat 
drinkbakken.” 
 
Dat Gryt en haar man zich 
niet alleen bekommeren om 
hun eigen tuintje op het dak 
van De Buik van Parijs, blijkt 
wel uit hun betrokkenheid bij 
de wijk. Zo zijn ze vrij snel na 
hun entree in de Kamperpoort, 
langsgegaan in het wijkcen-
trum. Daar kwamen ze in con-
tact met Adrienne Heemstra, 
voorvechtster van De Groene 
Poort. Samen hebben ze ge-
initieerd om maandelijks een 
uurtje op zaterdag aan het 
groen te werken in de wijk. 
“We hebben even een tijd-
je niet meegedaan vanwege 
fysieke problemen, maar we 
gaan zeker weer meedoen. 
Want het is belangrijk dat ie-
dereen zijn steentje bijdraagt 
aan een groene Kamperpoort.”

Het groener maken van de Kamperpoort begint op het 
dak van De Buik van Parijs

Afval laten liggen, laat staan 
van je afgooien: daar zijn 
veel mensen het over eens 
dat je dat niet doet. Er zijn 
genoeg mensen die hun 
afval zoals lege blikjes en 
(plastic) verpakkingen in de 
afvalbak gooien. Zelfs als 
ze door de wijk wandelen 
en iets drinken of eten, dan 
stoppen ze de verpakking 
in hun tas of broekzak, tot 
ze een prullenbak tegenko-
men. Ze gooien het in ieder 
geval niet op straat. Dat er 
toch vaak zwerfafval in onze 
buurt te vinden is, wordt vast 
en zeker veroorzaakt door 
de wind die het meeneemt 
vanuit de prullenbakken of 
vanaf andere plekken. Veel 
mensen ergeren zich aan 
zwerfafval en nemen het 
initiatief om zwerfvuilrui-
mer te worden. Ook in de  

Kamperpoort wordt elke eer-
ste zaterdag van de maand 
zwerfafval verzameld. Hier-
voor heeft de gemeente  
Zwolle een extra pasje dat toe-
gang geeft tot de ondergrond-
se restafvalcontainers be-
schikbaar gesteld. Zo kan een 
belangrijke bijdrage geleverd 
worden aan een schonere 
buurt, zonder daarvoor extra 
kosten te maken. Mocht je ook 
mee willen prikken op de eer-
ste zaterdag van de maand, 
dan kun je je opgeven via  
mc.vanreijsen@gmail.com. Je 
ontvangt dan een opruimset-
je bestaande uit zakken, een 
knijper en een hesje. Behalve 
dat je investeert in een op-
geruimde wijk is het ook een 
leuke manier om mensen te 
leren kennen en is er ruimte 
om naderhand samen koffie te 
drinken.

Oproep: help mee zwerfafval in de Kamperpoort op te ruimen
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Er komt meer groen in Kam-
perpoort. Nadat het Zijltje 
is veranderd in een groen 
pleintje, is ook de hoek 
van de Kleine Baan en de 
Hoogstraat aan de beurt. Tot 
nu is het een rommelig plein-
tje waar wel groen te vinden 
is, maar niet het beeld waar 
Kamperpoorters trots op 
kunnen zijn. Verder is de si-
tuatie van het trottoir aan de 
zuidzijde van de Hoogstraat 
wat onduidelijk. Deze vloeit 
als het ware over in de ver-
keersdrempel, waardoor een 
voetganger even op zoek 
moet naar de route.

En omdat de wijk wel wat meer 
groen erbij kan gebruiken en 
de voetganger met gemak 
door Kamperpoort moet kun-
nen lopen is dit inzet geweest 
om een groener en duidelij-
ker pleintje te maken.
 
Door meer doorsteekjes te 
creëren ontstaat een speel-

ser pleintje met makkelijke 
looproutes. Daarnaast wor-
den de plekken waar fietsen 
gestald kunnen worden inge-
perkt, zodat deze niet de bo-

Stand van zaken herinrichting Kleine Baan
Met tientallen, misschien wel 
honderden zijn ze er in de 
Kamperpoort: vrijwilligers. 
Mensen die zich inzetten om 
de buurt een stukje mooier 
te maken, activiteiten onder-
steunen of in het wijkcen-
trum staan. In deze rubriek 
bieden we een vrijwilliger 
een podium. In het tweede 
deel Margriet Goos, vrijwilli-
ger bij de Nieuwe Haven.

,,Ik ben in november 2018 in 
de Kamperpoort komen wo-
nen. Tijdens een openings-
middag kwam ik Jan-Willem 
Bekhuis van Travers tegen. Bij 
hem heb ik toen een keer aan-
gegeven dat ik graag wel iets 
in de buurt zou willen doen. 
Betrokkenheid vind ik heel erg 
belangrijk. Betrokkenheid bij 
de mensen en wat er gebeurt 
in de wijk. Het is tenslotte je 
(woon)omgeving en het is ook 
deels je eigen verantwoorde-
lijkheid om bij te dragen aan 
een prettige woonomgeving, 

Vrijwilliger in de Kamperpoort

‘Het is een moment van afleiding voor de bewoners’
vind ik.”
,,Daarom heb ik mij opgege-
ven om redactielid te worden 
voor deze nieuwsbrief. Dat 
heb ik een kleine drie jaar ge-
daan. In eerste instantie ben ik 
ook aan de slag gegaan voor 
ZwolleDoet. Dat is een orga-
nisatie die vrijwilligers koppelt 
aan plekken waar ze mensen 
kunnen gebruiken. Via hen 
bezocht ik eenzame ouderen. 
Toen de vrouw die ik bezocht 
overleed, ben ik met de Nieuwe  
Haven in contact gekomen 
voor een artikel in de nieuws-
brief. Toen ik aangaf ook wel 
wat als vrijwilliger voor hen te 
willen betekenen, zijn we het 
gesprek aangegaan.”
,,Belangrijk om te vertellen is 
dat je echt in gesprek gaat. 
Ze vragen wat jij wilt en wat 
er mogelijk is en hoeveel tijd 
je eraan zou willen besteden. 
Heel vrijblijvend. Je kunt bij-
voorbeeld iets structureels 
doen of alleen als er iets bij-
zonders is. Zo hebben we met 

carnaval bewoners in de rol-
stoel naar de optocht gereden. 
Rond Koningsdag was er een 
kleedjesmarkt, daar heb ik ook 
bijgesprongen. Ook hadden 
we een discoavond voor de 
bewoners. Heel leuk.”
,,Het is goed om te beseffen 
dat het voor de bewoners een 
avondje uit is. De bewoners 
vinden het ook fijn als je langs-
komt om koffie te drinken en 

even een praatje te maken. 
Dat doe ik eens in de twee 
weken. Even een moment van 
afleiding voor ze, want zoveel 
mensen zien ze natuurlijk niet 
op zo’n dag. Het is fijn om te 
merken dat de mensen dank-
baar zijn, maar je krijgt er ook 
veel plezier voor terug. Het 
voelt goed om te doen en het 
is nuttig. Dus ik kan het zeker 
iedereen aanraden.”

Ken jij ze? Kinderen die 
even niet goed in hun vel 
zitten. Bij wie het thuis niet 
lekker loopt of die zich een-
zaam voelen. Geef ze op 
voor Vuurkracht junior! 

Vuurkracht Junior richt zich 
op kinderen tussen de 10 en 

Vuurkracht Junior
14 jaar die een luisterend oor 
of een steuntje in de rug no-
dig hebben. Door actief met 
ze aan de slag te gaan, ont-
wikkelen ze zich en groeit 
hun zelfvertrouwen. Tijdens 
de activiteiten - die we zoveel 
mogelijk buiten doen - werken 
we aan verschillende thema’s 

Maximaal vier jaar
Het kantoorgebouw aan de 
Meeuwenlaan kan naar ver-
wachting eind dit jaar in ge-
bruik genomen worden. Het 
is dan voor maximaal vier jaar 
beschikbaar voor 300 kansrij-
ke asielzoekers en statushou-
ders. Dit zijn mannen, vrouwen 
en kinderen die al weten dat ze 
in Nederland kunnen blijven. 
Of dat ze grote kans maken op 
een verblijfsvergunning. 

Meer informatie over de op-
vang van vluchtelingen aan de 
Meeuwenlaan is te vinden op  
www.zwolle.nl/opvang-vluch-
telingen

Wil je op de hoogte blijven 
van de ontwikkelingen? Meld 
je dan aan voor de digita-
le nieuwsbrief via de (rode) 
aanmeldknop op deze web-
site. Je ontvangt de nieuws-
brief dan automatisch in je 
e-mailbox.

ventoon gaan leiden.
Op de plek waar nu vier in-
steekparkeervakken waren, 
komt een groot groen vak met 
heesters en vaste planten 

terug. De vier parkeerplaatsen 
komen terug langs de Kleine 
Baan en de Hoogstraat.

als samenwerken, grenzen, 
de toekomst en ontspannen. 
We doen veel toffe dingen als 
kanoën, vuur maken en boog-
schieten.
Alle bijeenkomsten vinden 
plaats op een leuke buitenlo-
catie in de Pierik. Dit project is 
voor kinderen tussen de 10 en 

14 jaar tien weken lang iedere 
donderdag van 15:45–17:45 
uur. 
Aan dit project zijn geen kos-
ten verbonden. Voor meer in-
formatie of aanmelding kun je 
contact opnemen met Ingrid 
Schakelaar 06-14551991 of 
i.schakelaar@travers.nl.

Wie 
is dit?

De
ontwikkelingen
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