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Digitaal vergaderen
De gebiedscommissie 
vergadert 19 april om 

19.30 uur. Wie wil, 
kan de bijeenkomst 

live volgen via 
gebiedscommissies.

notubiz.nl. De agenda 
van deze vergadering 

is te vinden op  
www.rotterdam.nl/

charlois.nl

De kunstvitrine in Tarwewijk trekt veel bekijks

Jan van der Meijde

Snoeppapiertjes in kunstvitrine 
In de Millinxstraat in de Tarwewijk, 

tussen basisschool De Akkers en de 

speeltuin, vindt u midden op de stoep 

een piepklein museum. Het is een 

vitrine waar kunstenaars regelmatig 

iets bijzonders laten zien. Dit keer 

is het werk van de Rotterdamse 

kunstenaar Roebie Starink aan de 

beurt. 

Achter het glas hangt een gordijn, 

gemaakt van Poolse en Russische 

snoeppapiertjes. Maar ook knutselde 

ze van koekjes de Arabische tekst 

‘Expositie, welkom in Tarwewijk.’ En 

hangen er drie tekeningen die zijn 

geïnspireerd op wat ze al wandelend 

tegenkwam. Want dat is wat Roebie 

als voorbereiding op deze expositie 

deed: veel wandelen in de wijk.

‘Ik vind de Tarwewijk fascinerend. 

Zoveel verschillende mensen en 

zoveel verschillende eetculturen.’

De expositie in de kunstvitrine is nog 

tot eind maart te zien. Karin Trenkel 

van CultuurWerkplaats Tarwewijk is 

de bedenker van de kunstvitrine. Ze 

zoekt steeds nieuwe kunstenaars 

op die speciaal voor de vitrine werk 

maken. ‘Veel buurtbewoners blijven 

nieuwsgierig bij de vitrine staan om 

te zien wat er nu weer hangt.’ 

Kijk ook op www.roebiestarink.nl. 

Hulp voor 
uw gezin
Heeft u wel eens last van stress, 
omdat u te weinig geld heeft? Of 
omdat uw kind slecht slaapt? Vindt 
u de Nederlandse taal nog moeilijk? 
Children’s Zone kan u helpen. 

De medewerkers van Children’s Zone 

leren u wat u kunt doen om uw 

problemen op te lossen, zodat 

u dit in de toekomst zelf kunt. 

Children’s Zone is er voor gezinnen 

met kinderen van 0 tot 14 jaar.

Thuis of op kantoor
U kunt medewerkers van 

Children’s Zone van maandag tot en 

met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur 

bereiken via telefoon, e-mail en 

WhatsApp. Ze komen graag bij u 

thuis, maar op afspraak langskomen 

op kantoor kan ook. De namen, 

telefoonnummers en e-mailadressen 

van de contactpersonen per wijk 

staan op  

www.rotterdam.nl/childrenszone. 

Heeft u geen internet? Bel dan met de 

gemeente op telefoonnummer 14 010 

en vraag naar de contactpersoon van 

Children’s Zone in uw wijk. 

Quiz voor jongeren
IKBENWIJ is de organisatie die jongeren en ouderen bij ontwikkelingen 
in de samenleving wil betrekken. De organisatie komt eind deze maand 
met een quiz speciaal voor jongeren. 

Lorenzo Elstak van IKBENWIJ: ‘Veel 

jongeren trekken zich terug in deze 

coronatijd. Ze volgen het nieuws 

niet meer. De wereld is niet meer 

van hen. Dat willen we doorbreken 

met de online-quiz Live-Escape. 

Het gaat om quizvragen die voor 

een deel ook over corona gaan. 

Voor de antwoorden moeten ze vaak 

via Google of de krant op zoek. 

Jongeren kunnen er toffe prijzen mee 

winnen zoals AirPods of een laptop.’

Dat de quiz aanslaat, staat voor 

Lorenzo wel vast. ‘We hebben deze 

quiz eerder in andere wijken gedaan. 

Nu is Charlois aan de beurt. Door 

de quiz raken we in gesprek met 

jongeren en horen we waar ze mee 

bezig zijn en waar ze tegenaan 

lopen. Die ervaringen delen we met 

het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, de gemeente en de 

gebiedscommissie. We hopen dat 

die organisaties meer door de ogen 

van jongeren gaan kijken. Dat doen 

we namelijk zelf ook.’

Meedoen met de quiz? Houd dan 

www.live-escape.nl in de gaten. Kijk 

ook op www.ikbenwij.nl.

IKBENWIJ organiseert regelmatig gesprekken met jongeren

IKBENWIJ

Huiswerkhulp voor 
Bulgaarse kinderen
Een groep Bulgaarse kinderen krijgt 

binnenkort hulp bij het huiswerk. 

Studenten van het Maas College 

doen de begeleiding. Die hulp heeft 

te maken met de kwetsbare positie 

van een groep Bulgaarse gezinnen in 

Rotterdam-Zuid.

Een flinke groep Bulgaren raakte 

een paar maanden geleden 

werkloos door het coronavirus. 

Anjana Koendan-Pandaij van 

welzijnsorganisatie DOCK: ‘Om hen 

te helpen hebben we een paar weken 

lang gevulde boodschappentassen 

bij deze mensen bezorgd. Onze 

voorwaarde was wel dat zij en hun 

kinderen taalles zouden nemen en 

dat ze zich zouden inschrijven bij de 

gemeente.’

Celina Fortes van DOCK: ‘We 

merkten dat veel van hun kinderen 

nauwelijks Nederlands spreken.

Studenten van de mbo-school het 

Maas College die door het virus 

geen stage kunnen lopen, gaan 

de huiswerkbegeleiding doen. 

Dat is dan een steun in de rug 

voor de Bulgaarse kinderen en 

voor de scholen, omdat er een 

flinke achterstand moet worden 

weggewerkt.’ De huiswerkhulp wordt 

gegeven in diverse Huizen van de 

Wijk in Charlois. In totaal gaat het 

om ongeveer zestig kinderen in 

Rotterdam-Zuid. Met Humanitas 

en Pit010 worden nog afspraken 

gemaakt over huiswerkhulp in 

IJsselmonde en Feijenoord.

Arnoud Verhey

Anjana Koendan-Pandaij (links), Gino Troiani (midden)
en Celina Fortes: de mensen achter de huiswerkhulp

Meer informatie
www.rotterdam.nl/charlois
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