
Daarom zetten Anja en Sonja begin vorig 
jaar een volgende stap: Wijkcoöperatie 
Oost voor Elkaar. “Een kans voor de wijk-
bewoners om de informele zorg in eigen 
hand te nemen,” noemt Sonja het. En het 
werkt. In tijden van Corona meldden zich 
al 120 wijkbewoners bij de coöperatie om 
boodschappen te doen of kleine klusjes 
voor wijkgenoten die het zwaarder heb-
ben. Anja: “We zijn natuurlijk eerst gaan 
kijken hoe we de meest kwetsbare wijk-
genoten kunnen ondersteunen. Voor hun 
is de digitalisering van onze maatschappij 
vaak een onneembare hindernis.” 

Droom
Maar Oost voor Elkaar wil meer. Sonja: 
“Onze droom is, dat de wijkbewoners de 
totale regie over de zorg in de wijk hele-
maal zelf op zich nemen.” Anja ziet daarbij 
een belangrijke rol weggelegd voor ‘buur-
tassistenten’. “Elke buurt heeft iemand no-
dig, die ook soms bij mensen aanbelt en 
oog heeft voor de kleine en grotere zor-
gen die leven onder de buurtbewoners.”
Die buurtassistenten zijn er nog niet zo-
maar. Daar moeten afspraken over wor-

den gemaakt met gemeente en andere 
instellingen. De bestaande zorg- en wel-
zijnsorganisaties moeten wennen aan het 
nieuwe initiatief. Anja: “De huisartsen in 
de wijk zijn enthousiast, maar voor som-
mige andere professionele organisaties 
zijn we nog een vreemde eend in de bijt. 
We werken nu aan samenwerkingsafspra-
ken.”

Lid worden
Des te belangrijker dat Oost voor Elkaar 
beschikt over een groot draagvlak in de 
wijk. Daarvoor is het van levensbelang dat 
zoveel mogelijk wijkgenoten lid worden. 
Voor een tientje ben je dat. Dan kun je niet 
alleen meepraten over de toekomst van 
de coöperatie, maar ook hulp inschakelen 
bij praktische vragen, meedoen aan de 
Leefstijlclub Oost en nieuwe digitale initi-
atieven opzetten. 

Meer weten? 
Ga naar www.oostvoorelkaar.nl 
of mail naar info@oostvoorelkaar.nl 
of bel naar 06-20932249.
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OOST IS  ER VOOR ELKAAR.  PRAAT,  DENK EN DOE MEE.  SAMEN MAKEN WE ONZE WIJK!

‘SAMEN GEMEENSCHAPSZORG IN EIGEN HAND NEMEN’  
“De zorgverleners staan in Oost in de rij als je een serieus zorgprobleem 
hebt, maar als je er gewoon even niet uit komt, geeft vaak niemand thuis.” 
Sonja Willemsen en Anja van der Aa kwamen een paar jaar geleden al tot 
die conclusie. Daarom richtten ze destijds het Wijkinformatiepunt op, waar 
wijkbewoners met vragen en zorgen terecht kunnen. Mensen die de weg 
naar instanties niet zo makkelijk zelf vinden. Anja: “We hebben inmiddels 
al meer dan 1000 gesprekken gevoerd. Steeds weer blijkt dat er een gat 
zit in de zorg in de wijk. Zeker als het gaat om praktische zaken, mantel-
zorg of coördinatie. Dan kijken de gevestigde instanties naar elkaar en 
gebeurt er niets.”
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Voor iedereen die woont in

Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar:  
Voor iedereen die met elkaar wil  
werken aan zorgzaam en prettig  
wonen in Utrecht Oost. Waarin  
wijkbewoners naar elkaar omkijken  
en burenhulp vanzelfsprekend is.

Als je wilt weten wat er in de wijk speelt of je wil zelf 
een initiatief onder de aandacht brengen, verbeterin-
gen en wensen voor de wijk delen of reageren op 
plannen en projecten voor de wijk: het digitale  
platform van Oost voor Elkaar maakt het mogelijk. 
Voor alle bewoners, ondernemers en professionals 
in de wijk.

Registreer je op het platform www.oostvoorelkaar.nl 
en je kunt meteen meedoen. Ook ontvang je iedere twee weken de 

nieuwsbrief. Nog vragen? Mail dan naar platform@oostvoorelkaar.nl.  
Samen maken we Oost! 

DIGITAAL PLATFORM – OOST VOOR ELKAAR 

 
Of het nu een klein ommetje is, een wan-
deling door de buurt of hardlopen met 
een groepje; dagelijks bewegen is goed 
voor je. Wie weet, een goede aanleiding 
om je eigen wijk verder te verkennen. Wist 
je dat er al heel veel wandelingen zijn uit-
gezet? Je vindt ze allemaal bij elkaar op de 
het digitale platform van Oost voor Elkaar 
(bij initiatieven, wandelroutes in Oost). 

Door 
en voor 

bewoners
Er zijn veel actieve bewo-
ners en mantelzorgers in 
de wijk. Ze steken altijd de 

handen uit de mouwen in hun buurt, 
geven meer dan 8 uur per week hulp 
en ondersteuning als mantelzorger  
of zetten zich op een andere manier 
extra in. 
Ken jij iemand die wel wat extra waar-
dering kan gebruiken? Mail ons dan. In 
de mail geef je aan om wie het gaat en 
omschrijf je kort de activiteiten van 
deze persoon. Onder de genomineer-
den verdelen we een aantal cadeau-
bonnen. 

www.oostvoorelkaar.nl. Je vindt de 
wandelroutes in Oost onder initiatieven

En wil je intussen ook nog wat kennis over 
de wijk opdoen? Loop dan eens de Oost-
krant jubileum-wandelroute met podcast.

STREK DE BENEN EN BLIJF FIT
WIE VERDIENT 

EXTRA WAARDERING?

Stuur je mail naar: 
info@oostvoorelkaar.nl  

Meer informatie:
www.oostkrant.com/jubileum



      

Wandelen, 
goed voor je!
 
De een stapt daarvoor in de auto om 
300 km verderop aan een uitgezet 
traject van 6 km te beginnen De ander 
stapt zijn huisdeur uit voor een omme-
tje in zijn buurt. 
Vooral het ommetje is in deze corona-
tijd populair geworden. Gezond, en je 
hebt de kans een bekende tegen het 
lijf te lopen. Een welkome ontmoeting 
in deze, voor velen van ons, eenzame 
tijden. De terrasjes zijn dicht, dus je 
blijft staan en op een afstand van 1,5 
meter keuvel je nog wat. Een bankje 
zou fijn zijn en soms staat dat er dan 
ook. Een bankje in een bushalte kan in 
zo’n geval goed dienst doen. Zullen 
we daar even...? Is het bankje 2,10 
breed? Zijn er meer van die uitnodi-
gende bankjes ...? Al wandelend kom 
je al gauw die geveltuintjes tegen. 
Ontstaan door het weglaten van twee-
enhalve tegel vanaf de gevel.  Vaak rijk 
begroeid waarbij vooral rozen popu-
lair zijn. Maar ook kruiden van allerlei 
soorten. Een vrouw komt net naar bui-
ten met een gieter om haar kruiden-
potten begieten. Wat het zijn voor 
kruiden, dat vertelt ze graag en ook de 
geneeskrachtige werking die ze daar 
zelf van ondervindt.
Verderop is een complete pergola be-
groeid met bruidssluier over de hele 
breedte van het trottoir.  Een bankje 
eronder en er is een soort kamertje 
ontstaan. Privé? Toch fijn om even uit 
te rusten als het moet. Dan zijn er de 
parkjes, soms met speeltuin. Vaak een 
gezellige plek. 
Het Wilhelminapark weet iedereen 
wel te vinden. Rijk aan bankjes en 
breed genoeg voor een afspraakje op 
1,50 meter afstand  met iemand die je 
in coronatijd niet ziet. Alleen de weg 
ernaar toe kan soms lang uitvallen. In 
dat geval heeft de wandelaar die met 
een rollator op pad gaat geluk. Zij kan 
haar eigen terrasje inrichten op iedere 
uitnodigende plek.   

LEEFSTIJLCLUB OOST

Het eerste wijkdebat stond in het teken van gezondheid. Wat is de rol van 
een gezonde leefstijl, hoe zit het met stress bij jongeren en studenten in 
coronatijd, waar hebben  drukke jonge gezinnen last van en waar zit ver-
borgen kwetsbaarheid? En wat zijn de gezondheidsopgaven voor Oost? 

Je wilt graag gezonder leven, maar in je 
eentje lukt je dat niet zo goed. In Leefstijl-
club Oost ben je samen met buurtgeno-
ten op een gezellige, informele manier 
bezig met je leefstijl. De club komt twee 
keer per maand bij elkaar. Elke keer staat 
een thema over ‘gezondheid’ centraal. Je 
kunt ook zelf thema’s en gastsprekers aan-
dragen. 
We wisselen op informele wijze ervarin-
gen uit, brengen een bezoek aan het  
Vitaliteitslab (bij stadion FC Utrecht) en 
ontdekken nieuwe wandel- en fietsroutes 
in de wijk. Deelname is gratis, maar niet 

HOE GEZOND IS UTRECHT OOST? 

Oost is gezond, maar ook kwetsbaar. 
In de beeldvorming en statistieken gaat 
het goed in Oost. Toch wordt de fysieke en 
mentale situatie van bewoners behoorlijk 
op de proef gesteld. Is het aanbod wel 
laagdrempelig en vindbaar genoeg en 
sluit het aan bij het karakter van de wijk? 
Tijdens het debat kwam naar voren dat be-
woners het aanbod versnipperd vinden.

Ken je je straat?
Bewoners kunnen in een draaipunt in hun 
leven zitten: nieuw in Utrecht, een oplei-
ding doen (nu veelal online), samenwo-

nen, starten met werken, kinderen krij-
gen. Niet iedereen is gewend om hulp te 
vragen en er is niet altijd een vangnet in 
de buurt. Hoe kunnen we structureel zor-
gen voor elkaar in de buurt versterken? 
Huisarts Jack Muller: ‘Ik zou aan iedereen 
willen vragen: ken je je straat?’

Inschrijven bij een huisarts 
Ook kwam in het debat naar voren dat 
studenten in toenemende mate te ma-
ken hebben met problemen als schul-
den, ongezonde leefstijl en eenzaam-
heid.  En met name expats zijn heel 

COLOFON

De Oost voor Elkaar krant is een uitgave 
van Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar en 
verschijnt 2 x per jaar.  
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vrijblijvend, want meedoen betekent sa-
men oppakken en elkaar ook stimuleren 
en ondersteunen.  

Iets voor jou? Meld je dan nu aan als
deelnemer aan de eerste Leefstijlclub
Oost bij organisator én wijkbewoner 
Marie-José Meulenbelt. Mail naar 
info@bloej.nl of bel of app 06-24241517. 

Wil je ook een Leefstijlclub Oost starten?
Dat kan! Mail voor informatie over 
de mogelijkheden en faciliteiten 
naar info@oostvoorelkaar.nl.  

COLUMN Dienke Bosscher

Wijkdebat
Onder leiding van Jord Neuteboom 
debatteerden Jack Muller (huisarts), 
Isabell Boesveld (Buurtteam Oost), 
Sonja Willemsen (Wijkinformatie-
punt Utrecht Oost) en gemeente-
raadsleden Jantine Zwinkels (CDA), 
Ellen Bijsterbosch (D66), Floor de 
Koning (GroenLinks) en Tessa  
Sturkenboom (Student & Starter) 
over de vier centrale onderwerpen 
van dit debat.  

SAMEN BEZIG MET GEZONDHEID

onzichtbaar. Bij studenten is het belang-
rijk om het taboe op mentale gezond-
heid te doorbreken. Ze zijn vaak te laat 
met hun hulpvraag en vinden de weg 
niet omdat ze geen huisarts of verze- 
kering hebben. Daarom is de website  
Studentenzorgwijzer.nl gelanceerd.

Deel zorgen en ideeën en  
versterk elkaar 
Drukke gezinnen kloppen in het alge-
meen niet tijdig aan voor hulp, terwijl ook 
zij hulp of advies wel zouden kunnen ge-
bruiken. Een extra steuntje in de rug door 
een opvoedcoach of tips van andere ou-
ders, kan net het verschil maken. Bij oude-
ren, maar ook in andere leeftijdsgroepen, 
zien we zorgmijders die vereenzamen. 

Er is behoefte aan meer ruimte voor spon-
tane ontmoetingen, aantrekkelijker inge-
richte straten met buurtprojecten en ge-
zamenlijke taken. Dat zorgt voor meer 
sociale cohesie. Gezonder door zelfzorg 
én zorg voor anderen. Buurtassistenten 
kunnen dit versterken door (als de ogen 
en oren van een buurt) een signalerende 
en verbindende rol te hebben. 

Wijkpact in de maak 
Een van de volgende stappen is het slui-
ten van een wijkpact. Alle informele en 
formele organisaties in de wijk maken met 
elkaar en met bewoners en gemeente af-
spraken over de gezondheidsopgaven en 

‘ONDERWIJS & ONDERZOEK IN DE WIJK’
JONG GELEERD IS OUD GEDAAN
De Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar werk-
te het afgelopen jaar  intensief samen met 
de Hogeschool Utrecht (HU). Inmiddels 
hebben al 25 studenten, in teams, diverse 
thema’s uit de wijk opgepakt. In 2020 wa-
ren de thema’s: mantelzorg, valpreventie, 
medicatieveiligheid en eenzaamheid. Er 
is sprake van een doorlopende ontwikkel-
lijn. Dat wil zeggen dat een volgende 
groep studenten verder gaat met waar de 
vorige groep is gebleven.
Wat is de aanpak? De studenten doen 
twintig weken onderzoek, bestuderen de 
theorie en houden interviews. Actieve be-
woners die kennis en expertise hebben op 
het vraagstuk dat aan de orde is, zorgen 
voor de begeleiding van de studenten in 
de wijk. Zij leggen ook de contacten voor 

de interviews. Door online mogelijk- 
heden te benutten, kon alle onderzoek – 
ook de interviews – ondanks corona  
gewoon doorgaan.
De bevindingen presenteerden de  
studenten vervolgens aan sleutelfiguren 
in de wijk. Concrete resultaten waren: on-
line dialogen over mantelzorg, een filmpje 
over buurtassistenten, een folder over val-
preventie, een lijst met medicatie die de 
kans op ‘vallen’ vergroot, een prototype 
voor een app over bewegen en een ge-
dicht over mantelzorg. 

Wil je meer informatie over dit project 
of wellicht ook studenten begeleiden?
 Mail naar info@oostvoorelkaar.nl 
of bel 06-20932249.

benodigde samenwerking. Wijkcoöpera-
tie Oost voor Elkaar coördineert dit. Meer 
weten? Neem contact op Oost voor Elkaar, 
via info@oostvoorelkaar.nl. 

Het wijkdebat ‘Hoe gezond is Utrecht 
Oost?' werd georganiseerd door Platform 
Oost, een informele samenwerking tussen 
de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar, de 
Oostkrant en cultureel ontmoetingscen-
trum Podium Oost.  

Debat gemist? Kijk het terug op het 
youtubekanaal van Podium Oost tv 
of via de website van Podium Oost 
(www.podiumoost.nl)
Ook een wijkdebat organiseren of 
ideeën voor de volgende keer? 
Meld je bij info@oostvoorelkaar.nl

Wijkinformatiepunt – Alle vragen, specifiek mantelzorg Maandagmiddag 
   14:30 – 16:30 

Wijkinformatiepunt – Alle vragen Dinsdagochtend
   9:30 – 11:30

Oost voor elkaar - Inloop Woensdagochtend
   9:30 – 12:30 

Juridische vragen, echtscheiding, mediation  Op afspraak

Bezoekadres: Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148

Contact:  www.oostvoorelkaar.nl
  www.wijkinformatiepuntutrecht.nl
Email:  info@oostvoorelkaar.nl
  info@wijkinformatiepuntutrecht.nl
Telefoon:  06 209 32 249

WAAR VIND JE ONS?
Bel van tevoren even naar 06 209 32 249 
In verband met corona zijn we niet altijd geopend. 
Dan is het mogelijk een persoonlijke of online afspraak te maken.

Volg ons ook op: 


