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Thema’s 



1.Altijd anders



Altijd anders



Maike: ‘Ik heb ook iets in mijn huis wat niet mag 
hoor. Ik heb 2 busjes traangas. Die heb ik van 
mijn vriend gekregen omdat hij het gewoon te eng 
vindt. (…) Eentje staat daar voor als ik op de 
bank zit dat ik wat heb en eentje bij mijn bed.’



Ongewenste intimiteiten



Isaurinda:  ‘Ja ik vind het dus niet echt eng 
hier. Wat ik eng vind is in Prinsenland gaan 
wonen of zo of in Capelle, want als daar wat 
gebeurt, geen getuigen.’



Ivar: ‘Maar die leuke kinderen maken dan toch 
ergens een keus voor criminaliteit. Ik denk dat 
80% in de straat dat toch heeft gedaan. En dat is 
best wel veel.’.



Nico: ‘Weet je hoe die schommels zo 
afgekloven komen? Daar trainen ze de kaken 
van hun pitbulls voor gevechten. Dat zie je 
allemaal als je ‘s nachts rondloopt.’



2. Alles bij de hand



Alles bij de hand



Karadurmus: ‘En het ziekenhuis, Dijkzicht, is 
vlakbij. En de huisarts heb ik hier op de 
Mathenesserlaan. En de apotheek zit hier.’





Mieke: ‘Daar koop ik zeepjes die alle problemen 
van je afwast, dat is voodoozeep. Die geef ik dan 
aan vrienden die in de put zitten.’



Karadurmus: 
En het ziekenhuis, Dijkzicht, is vlakbij. En de 

huisarts heb ik hier op de Mathenesserlaan. En de 
apotheek zit hier.

Danny: Maar dat blijft een manco in heel Rotterdam al 
die pleinen. Heel veel mooie pleinen maar we doen 
er helemaal niets mee.



zelforganisaties



Danny: ‘Maar dat blijft een manco in heel 
Rotterdam al die pleinen. Heel veel mooie pleinen 
maar we doen er helemaal niets mee.’





3. Kracht van de mix





Kracht van de mix



Leo: ‘Het voordeel? Ik vind het eigelijk best wel 
gezellig dat er een hoop multiculturele samenleving 
is.’



Danny: ‘Ik kies voor een gemengde wijk. Ik zou 
geen zin hebben in een straat met alleen maar 
blanken, dat zou absurd zijn hier in Rotterdam 
met de grote hoeveelheid buitenlanders.’



Ivar: ‘Dan drinken we een kopje thee en babbelen 
we wat. Dan leer ik een paar woordjes Turks, maar 
het blijft nooit echt hangen. Maar zo gaat het 
dan hier.’



Sevim: ‘Je moet uitleggen wat voor mensen er 
wonen, dat er wel heel veel Nederlandse mensen 
zijn weg gegaan maar dat er ook enkele straten 
zijn met nieuwbouw waar mensen weer terug komen. 
En dat is wat wij heel graag willen als 
allochtone mensen zeg maar, dat er gemengd 
geleefd wordt. .’



4. Groot / goedkoop









Groot en goedkoop



Koosje: ‘gewoon een bakbeest van een huis, met 
nog wat oude leuke dingetjes er in.’



Renate: ‘Ja nu ziet het er een beetje ranzig 
uit. Maar in de zomer, dan leven we echt 
buiten, dan slapen we hier ook. Vrienden hebben 
huisjes in Frankrijk. Wij op ons eigen dak.’



Danny:  ‘Ik ben 10 jaar geleden voor mezelf 
begonnen, moest allemaal zo goedkoop mogelijk en 
mijn moeder had een verdieping over. Weinig 
kosten en ik heb toch geen klanten aan kantoor 
dus daarom zit ik hier.’



Ivar:’Ja ik heb ook hier in de buurt gekeken 
voor een atelier, maar er was niets vrij. Nu 
zit ik in Schiedam met een paar anderen, heel 
mooi is het daar’. 



Renovatie volmarijnstraat 105-121
Casco ontwikkeling 17 appartementen/werkplaatsen
Ontwikkelaar: vereniging Marinus



Aicha: ‘Ik zeg tegen mijn man, ik blijf hier 
wonen tot ik dood ga, haha! Het is ook 
moelijk, je zou kunnen kopen maar het is 
duur, met een inkomen redt je het niet. Als 
je kleiner wilt wonen dat gaat wel.’



Isaurinda: ‘Als het aan mijn moeder ligt, ben ik 
daar nog als mijn kleine zestien is. Maar voor 
mij eigen en voor hem ook qua opgroeing is het 
wel beter als ik mijn eigen huisje heb.’



5. Sjiek en sjofel
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Chique en sjofel



Koosje: ‘Gevoel van jeetje kijk nou wonen we ineens aan de 
Mathenesserlaan.’



Sevya: ‘Ik heb gekeken naar dat huis op de 
Mathenesserlaan, dat was evengroot als dit huis 
hier, maar bijna twee keer zo duur! Hier om de 
hoek!’



Danny: ‘Je moet er van uit gaan, even de 
Mathenesserlaan en de Heemraadsingel buiten 
beschouwing gelaten, alle woningen in deze wijk 
zijn woningen aan de onderkant van de huizen 
markt.’



Koosje: ‘Op de Heemraadsingel daar wordt in 
geïnvesteerd en dan hebben we hier een speelplek 
in een zijstraat voor vooral allochtone kinderen 
en daar is NIKS.’



Voor wie?



‘batterijtjes’



‘lampjes’


