
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AAN DE BEWONERS VAN DE STATIONSBUURT, 

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête. Ik heb 81 reacties mogen ontvangen. Via deze weg wil ik jullie een 

terugkoppeling geven van de uitkomsten en het vervolg hierop.  

De enquête laat zien hoe divers jullie wijk is. De reacties die binnen zijn gekomen zijn van mensen met en zonder 

kinderen, alleenstaand en samenwonend. En er is van alles dat jullie op dit moment bezig houdt; werken vanuit huis, 

sporten binnen- en buitenshuis, (video)bellen, wandelen, gamen, lesgeven en er wordt zelfs een boek geschreven. 

Mensen die hebben aangeven meer behoefte te hebben aan sportactiviteiten kunnen contact opnemen met 

Buurtsportcoach Casy El Bouhnani. Zij geeft wekelijk online groepslessen en is te bereiken via 06-22620442. 

Kinderen die graag willen sporten kunnen op woensdag- en vrijdagmiddag terecht op het Oranjeplein voor 

sportactiviteiten georganiseerd door Streetsport.  

Het Oranjeplein zal, zo luidt ook jullie behoefte, langzaamaan weer open gaan.  

Ik vond te fijn te lezen dat het merendeel van jullie de afgelopen periode goed doorgekomen is. De meeste van jullie 

geven aan zich goed, rustig en blij te voelen en zo wordt ook de sfeer thuis omschreven. Het is natuurlijk ontzettend 

vervelend dat enkelen van jullie aangeven zich eenzaam, angstig of gespannen te voelen.  

Gezien er in de enquête aangegeven wordt dat 35% van de inwoners in jullie wijk bereid is om hulp te bieden hoop ik 

dat mensen die (op welke manier dan ook) een steuntje in de rug kunnen gebruiken contact opnemen.  

Dit kan door te bellen naar 06-43044577, te mailen naar k.gans@zebrawelzijn.nl. 

Of via het digitale formulier van Buurtstation: https://buurtstation.nl/stationsbuur-helpt-stationsbuur-coronahulp/ 

Voor praktische of financiële zaken kunt u contact opnemen met Xtra via 070-2053003. 

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan contact? Dan kunnen wij u met een professional of buurtbewoner in 

contact brengen en wordt u wekelijks gebeld voor een praatje.  

Heeft u behoefte aan hulp bij huiswerk of lesgeven? Ook dat is mogelijk in de vorm van een buddy. 

Schroom niet om contact op te nemen. Voor veel hulpvragen is een praktische oplossing te bedenken.   

Het leven zal langzaamaan weer hervat worden. Ik lees dat er behoefte is aan interculturele activiteiten, projecten 

gericht op kunst of muziek, en schoonmaakacties. Hopelijk kunnen wij hier snel weer mee aan de slag!  

Iedereen die heeft aangeven contact te willen naar aanleiding van deze enquête heb ik ondertussen benaderd.                          

Voor mensen die alsnog iets willen betekenen voor een ander, hulp nodig hebben of een goed idee hebben                          

voor de wijk (voor, tijdens, of na de versoepeling van de maatregelen) en dat willen uitwerken, nodig ik uit                                                              

om contact met mij op te nemen via de eerder genoemde mogelijkheden.  

 

Met vriendelijke groet, Kersten Gans 

Opbouwwerker Zebra Welzijn     
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