
ADVERTENTIE

ADVERTENTIES

IJdock Advocaten B.V.
Veembroederhof 109
1019 HD  AMSTERDAM

Routebeschrijving
Vanaf Centraal Station kunt u ons lopend in tien minuten bereiken. U kunt ook de tram of bus 
nemen. Als u met tram 26 gaat dan stapt u uit bij tramhalte Kattenburgerstraat. Komt u met de 
bus dan stapt u uit bij bushalte Jan Schaeferbrug. Wij zijn gevestigd in het atrium dat u bereikt via 
de glazen schuifdeur (zie het pijltje op de foto). U ziet ons op de hoek.

Met de auto komt u bij ons via de ring A10. Neem afslag Zeeburg (S114) en rijd de Piet Heintunnel 
in. Aan het einde van de tunnel gaat u rechtsaf de Piet Heinkade op. Na circa vijfhonderd meter 
gaat u weer rechtsaf het Withoedenveem op (als u navigatie heeft dan gebruikt u deze straatnaam). 
U parkeert in de parkeergarage aan uw linkerhand. Bij de eerste uitgang de trap op naar boven en 
rechtsaf naar de glazen schuifdeuren. Wij zitten op de hoek.

GRATIS ADVOCATENSPREEKUUR

) 020 - 421 2145
@ secretariaat@ijlaw.nl
: www.ijlaw.nl 
     www.facebook.nl/advocaten      www.facebook.nl/advocaten 
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GRATIS ADVOCATENSPREEKUUR

Iedere dag inloopspreekuur  
van 14.00 uur tot 16.30 uur en  

op andere tijden na telefonische afspraak

Wij doen huurzaken (huurachterstand, huisuitzetting), familie- en 
jeugdzaken (echtscheiding, omgang, alimentatie, uhp en ots), arbeids-
zaken (ontslag, achterstalling loon) en bezwaarzaken. Ook helpen wij u 
als u problemen heeft met uw inkomen zoals een ingetrokken uitkering 
van de DWI, UWV of SVB.

Bel 020 - 421 2145 o
f mail naar 

secretariaat
@ijlaw.nl
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Elke dag van 14.00 uur tot 15.30 uur 
of bel 020 - 421 2145
voor een afspraak!

Voor particulier en ondernemer!
Particulieren: 
Omgang, echtscheiding, alimentatie, OTS/UHP, (jeugd)straf-
recht, huurrecht, uitkeringen (ZW, WIA, bijstand, Wajong, etc.), 
arbeidsrecht en dagvaardingen.
 

Ondernemers: 
Algemene voorwaarden, incasso’s, arbeidsrecht, contracten- en 
bestuursrecht, huur, (bedrijfs)onroerend goed, V.O.F., B.V., 
stichting en vereniging.
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Veembroederhof 109 (tram 26 vanaf CS)
secretariaat@ijlaw.nl & www.facebook.nl/advocaten

Java-eiland 

Sumatrakade 377 - 379   |   1019 PM  Amsterdam

Openingstijden

ma. | di. | vr. 09.00 - 19.00 uur

wo. 13.00 - 19.00 uur

do. 09.00 - 17.00 uur

Behandeling volgens afspraak

tel. (020) 41 93 583

ADVERTENTIES

Volgens Francesca Emma is het, op deze 
uitzonderlijk warme nazomermiddag in 
september, relatief rustig bij de Stichting 

Blije Buren. Door het Islamitische Offerfeest zijn 
veel groenteboeren en bakkers in de buurt geslo-
ten, die normaliter hun overgebleven groenten, 
fruit en ander voedsel aan de stichting doneren. 

Eenzaamheid verdrijven
Voedsel kosteloos weggeven en samen dineren 
met buurtbewoners is de belangrijkste activi-

Nieuwe buren  
voor de Blije Buren
Francesca Emma en Peter Gual-
terus richtten circa zes jaar gele-
den de Stichting Blije Buren op, 
een idealistische organisatie die 
vooral met het delen van voedsel 
de eenzaamheid in de buurt wil 
verminderen en de samenhorig-
heid wil vergroten. De gemeente 
is voornemens volgend jaar naast 
hun buurthuis nieuwe contai-
nerwoningen voor studenten en 
statushouders te plaatsen. Hoe 
reageert de stichting op de komst 
van deze nieuwe (blije) buren? 
TEKST EN FOTO’S: INGRID NIEUWENHUIZEN

teit van de stichting. Daarnaast organiseert zij 
activiteiten als yoga, kunstexposities, huiswerk-
begeleiding, klusprojecten, integratieprojec-
ten, taallessen en onlangs nog een succesvolle 
dichtersmiddag. De stichting is van plan deze 
dichtersmiddag, een open podium waar kunste-
naars, dichters en muzikanten zichzelf kunnen 
laten horen, voortaan iedere laatste zondagmid-
dag van de maand te organiseren. Francesca 
nodigt hierbij iedereen uit om een keer langs te 
komen om kennis te maken met de Blije Buren.

Het doel van de Stichting Blije Buren om de 
eenzaamheid in de buurt te verdrijven, is zeer 
belangrijk volgens Francesca. ‘Vanuit eenzaam-
heid ontstaan zoveel onnodige ziektes en pro-
blemen. Maar gelukkig ontmoet ik wel elke dag 
minimaal één positief en hulpvaardig persoon, 
elke dag.’ Door deze positieve en hulpvaardige 
insteek zijn er al vele vriendschappen tussen 
buurtbewoners ontstaan. Men komt wel eens bij 
elkaar thuis en helpt elkaar op allerlei mogelijke 
manieren. Denk aan boodschappen doen, repa-
raties uitvoeren, financiële problemen aanpak-
ken of instanties bellen. 

Positieve sfeer
Deze positieve sfeer valt op als je een tijdje op 
de veranda van het buurthuis zit. Het is een in- 
en uitloop van zeer verschillende type mensen. 
Enkele jonge mannen van diverse afkomst zijn 
aan het klussen, drie jonge ondernemers uit 
de buurt drinken wat op het ‘terras’, een isla-
mitische vrouw van middelbare leeftijd maakt 
een grote pan met eten, een Surinaamse man 
komt met een pot zelfgemaakte aardbeienjam 

aan en weer een andere buurtbewoner brengt 
een prachtige bos gladiolen om het buurtser-
vicecentrum op te fleuren. Je merkt dat ieder-
een zeer betrokken is en graag de handen uit de 
mouwen steekt om elkaar te helpen. 

In 2009 bedacht Peter Gualterus de Blije Buren. 
Ooit was hij een rijk man met een coffeeshopke-
ten in de stad, maar hij besloot zijn leven dras-
tisch om te gooien. Samen met goede vriendin 
en mede-oprichtster Francesca Emma gaf hij 
de stichting haar huidige vorm. Eerst zetelde de 
stichting aan de Jacob Catskade, vervolgens drie 
jaar in de Ruysdaelstraat totdat zij neerdaalde 
op een mooi stukje grond in Amsterdam Oost. 
Aanvankelijk in een leegstaand huisje van het 
GVB en sinds enkele maanden op de huidige 
plek tegenover de Harbour Club, op de hoek van 
de Th.K. van Lohuizenlaan en de Cruquisweg. 

De stichting heeft hier eind december 2015 een 
vergunning gekregen van de gemeente om zich 
verder te ontwikkelen, nadat ze konden aanto-
nen dat de behoefte in de buurt groot is aan een 
initiatief als de Blije Buren. Door de snelle groei 
van de stichting en doordat het buurtservice-
centrum te weinig ruimte biedt, zijn Francesca 
en Peter momenteel op zoek naar extra ruimtes 
in andere stadsdelen om meer buurtbewoners 
te verbinden en eenzaamheid en voedselver-
spilling tegen te gaan. 

Blije Buren? 
Over niet al te lange tijd krijgt de stichting er 
nieuwe (blije) buren bij. Francesca geeft aan dat 
de gemeente hier in 2017 containerwoningen 

Een kijkje in de keuken met kok Jan, een buurtbewoner die regelmatig komt koken en eten bij de stichting. 

Mede-oprichtster Francesca Emma voor het buurthuis van Stichting 
Blije Buren tegenover de Harbour Club. 

Welkom bij:

Borneo Architectuur Centrum

tentoonstelling
In het BAC kunt u informatie vinden 
over de historie van de Oostelijke 
Eilanden. Tevens hebben we wisselende 
tentoonstellingen. Voor het programma, 
zie onze site.

Rondleidingen
Elke 2e zondag van de maand organiseert 
BAC een rondleiding door de buurt 
onder begeleiding van een ervaren 
gids. Inschrijven op de site.

vergaderruimte huur
Onze ruimte is ook te huur voor 
vergaderingen & borrels, voor € 100,-
incl. BTW en gratis koffie en thee.

meer informatie:

eva@bouwstudiolukkien.nl
0650.83.82.93
www.bac-amsterdam.nl 

uitvaartbegeleiding de Ode
Levantkade 51 (KNSM-eiland)
www.ode-uitvaart.nl
T 020 4190882
dag & nacht

wil gaan plaatsen voor circa 150 studenten en 
statushouders (asielzoekers met een verblijfs-
vergunning).

De huidige moestuintjes zullen hiervoor in 
ieder geval moeten wijken en de kans is aanwe-
zig dat de stichting wederom moet verhuizen. 
Francesca maakt zich daar nu nog niet zo druk 
om. Ze leeft bij de dag en verwacht dat het alle-
maal wel goed komt. De stichting mag in ieder 
geval tot juli 2017 van de gemeente op de hui-
dige plek blijven. Ze ziet wel het liefst dat dit ook 
daarna standhoudt en dat de containerwonin-
gen, die voor tien jaar worden geplaatst, erom-
heen gebouwd worden. 

Francesca verwacht met de komst van deze 
nieuwe buren meer aanwas voor de stichting. 
Met name de statushouders zullen een plek op 
prijs stellen waar ze nieuwe mensen kunnen 
ontmoeten, kosteloos een maaltijd krijgen en de 
Nederlandse taal (beter) kunnen leren. Dit zal 
de gemeente ook geld en tijd besparen, gezien 
de dure inburgeringscursussen en het grote 
aantal klanten bij de Voedselbank. Kortom, Blije 
Buren voor iedereen. 

www.blijeburen.nl 
www.facebook.com/blijeburen.nl
stichtingblijeburen@gmail.com

‘Vanuit eenzaamheid 
ontstaan zoveel 
onnodige ziektes en 
problemen’
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