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Ontmoet- en doegroep tijdens hersentraining. Foto’s Charlotte Bogaert

Ontmoet en Doegroep Geuzenveld

Het leven vieren
Srefidensi dey, Holy-Phagwa, Tuladag, Keti Koti… belangrijke f eestdagen
voor de Surinaamse en Caribische gemeenschap. Het wordt gevierd met
in Geuzenveld met ruim 60 mensen. Daar organiseert de Ontmoet en
Doegroep het. Ouderen komen wekelijks bij elkaar om k
 offie te d
 rinken,
spelletjes te doen, of hersentraining. Als oudere ben je vaak wat minder
mobiel, dan wordt een netwerk en aanspraak in de buurt extra belangrijk.
Zeker als je langer zelfstandig moet blijven wonen. Oprichter Nyamad
Moenna en de vrijwilligers Jacintha, Lilian en Gilbert vertellen.

De oude bejaardenhuizen zijn bijna
allemaal verdwenen. Maar je herkent
ze nog: een flat met een rij bellen, een
gemeenschappelijke ruimte en een
kapper op de begane grond. Buiten is
het guur, binnen is het warm en gezellig. Groepjes mensen zitten grappen
te maken of de krant te lezen. De
meesten zijn boven de 70.

Plezier
Vrijwilligsters Liesbeth en Carla
zijn uiterst hartelijk. Iedereen mag
aanschuiven en krijgt koffie of thee.
Liesbeth: ’Ik heb hier voordat ik
met pensioen ging 34 jaar gewerkt.
Sommige van de bewoners ken ik nog.
Het is heel leuk om hier elke dag even
koffieochtend te doen. Met Carla
samen organiseer ik alle activiteiten,

kijk maar op de lijst: maandagmiddag
borduren en breien, dinsdag sjoelen
enzovoort.’ Liesbeth vindt het heel leuk
om te doen. ‘Ik ben thuis alleen. Dit
breekt je dag en ik heb er plezier in.’

Vertrouwenspersoon
In deze zaal komt de Ontmoet- en
Doegroep bij elkaar. Nyamad Moenna,
bestuurslid van Huurgenoot, is al heel
lang actief in Geuzenveld, maar ook bij
landelijke ouderenbonden en voorheen
in de politiek. Vier jaar geleden richtte
hij de Ontmoet- en Doe groep op. ‘We
konden toen door de financiële ondersteuning van Stichting Samenwonen en
Samenleven en het Oranjefonds zo’n
20 personen trainen als Vertrouwens
persoon en Trekker. In die training leer
je hoe je naar de doelgroep moet

luisteren en rekening kunt houden
met de culturele wensen. Je leert
omgaan met onenigheid en groepen
te motiveren om mee te doen en te
blijven komen. Als getrainde Trekker
leer je de activiteiten beter organiseren. De 50-plussers Trekkers, die vitaal
zijn, worden de vrienden en mantel
zorgers van de deelnemers uit de
buurt. Jacintha en Gilbert zijn samen
met Lilian de huidige trekkers en ik
coördineer het geheel. Iedereen
werkt op vrijwillige basis.’

Goede keuken
Nyamad Moenna: ‘We begonnen in
de Buurtentree van Stadgenoot,maar
die ruimte werd opgeheven. Toen zijn
we met ondersteuning van s
 tichting
Philadelphia en de woningcorporatie
vervolg op pagina 2
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De Alliantie ingetrokken in De Plint
aan Outshoornstraat in Geuzenveld.
De ruimte is ook ontmoetingsruimte
van bewoners die hierboven beschermd
wonen en de zelfstandige woningen
van 55-plussers. Het fijne is dat we hier
een heel goede keuken hebben.’

De keuken wordt gebruikt om een
eenvoudige lunch te maken, elke
week op vrijdag, voor zo’n 15 tot
20 mensen. Op de feestdagen is het
veel drukker. Jacintha: ‘Er mogen maar
60 mensen in deze zaal, vanwege de
brandveiligheid, anders zouden er nog

wel meer komen. Voor mij is het fijn
om hieraan mee te werken. Ik vind
het leuk om met ouderen om te gaan.
Als je iets vriendelijks voor een ander
doet, voel je jezelf ook beter.’

Zelfstandig wonen
‘De overheid vindt dat mensen
langer zelfstandig moeten blijven
wonen,’ zegt Moenna. Dat kan ook
wel, maar dan moet je wel iets organiseren zodat mensen niet vereen
zamen. De ontmoet- en doe groep
begon omdat oudere migranten vaak
minder gemakkelijk toegang hebben
tot de zorg. Daarom geven we hier
ook regelmatig voorlichtingen.’

Buurtbuik
Iedereen is welkom bij deze groep.
Vandaag schuift een Syrische mevrouw
aan. Vanmiddag kan ze mee eten met
het project van stichting de Buurtbuik.
Daarbij leveren buurtwinkels voedsel
dat ze weg moeten gooien volgens de
regels, maar dat nog gewoon goed is.
Er komt een kok die een driegangen
lunch klaarmaakt. Elke zondagmiddag
is iedereen vanaf 13.00 uur welkom
om gebruik te maken van warme
lunch die ze gratis serveren. Maar
vandaag is het nationale Pannenkoekendag en serveren ze dus
pannenkoeken.

Meedoen?
Alle buurtbewoners zijn van harte
welkom om de verbinding te maken
met de diverse cultuurgroepen op de
vrijdagen van 11.00 uur tot 14.00 uur
mee doen aan sport en spel. /
Ontmoet en Doegroep eet van de Buurtbuik

Oud worden in de stad, hoe doe je dat?
Oudere Amsterdammers maken zich wel eens zorgen over hun toekomst in de stad. Met voldoende geld
en netwerk, kun je zorg inkopen of organiseren. Maar wat als je weinig geld of weinig netwerk hebt?
Amsterdammers doen zelf veel om ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven wonen. Op 19 april organiseerde
Huurgenoot in Pakhuis de Zwijger een bewonerscafé waar we met experts en ervaringsdeskundigen spraken,
waaronder Alet Klarenbeek van Up! een programmaserie over oud worden.

Omdat ouderen vaak minder
mobiel worden zijn ze meer
op de buurt aangewezen.
Een stadsdorp is een
groep van buurtgenoten
die afspreekt dat ze samenkomen en zo nodig voor
elkaar zorgen. Een extra vrolijke
variant in Oud West is het
Lala l’Affichekoor dat al
jaren samen zingt. Leden zoeken
de mensen die ziek zijn op, of
sturen een bloemetje. Daarnaast
raak je van zingen sowieso al
minder gestrest en werkt het dus
preventief, aldus de leden.
(Informatie: stadsdorpenamsterdam.nl)
De ontmoet- en doegroep van
Nyamad Moenna in Geuzenveld komt elke
week bij elkaar en eet samen. Vaak kookt
de kok van Buurtbuik voor hen, met gratis
voedsel van de plaatselijke winkeliers. De
groep organiseert hoogtijdagen als Keti Koti,
Srefidensi Dey, Holi-Phagwa. Dan zijn er
minstens 60 mensen die samen vieren.
(Informatie Buurtbuik.nl)

Sommige migranten hebben
last van het feit dat ze weinig
aansluiting vinden bij hun
omgeving. Bijvoorbeeld door
gebrek aan Nederlandse
taalvaardigheid er weinig
familie en bekenden wonen.
Magdy Khalil organiseert het
project Gouden Mannen.
Daar bedenken oudere
migranten zelf wat ze nodig
hebben, en gaan dat dan
organiseren. Jasmijn van
Katwijk (burennetwerk) vertelde
over project Automaatje. Mensen die
een auto hebben, rijden voor en met
oudere buurtbewoners. Die betalen
een kleine onkostenvergoeding.
(informatie via
www.kantara-burg.nl en
de site van de ANWB)

Helemaal gratis zijn de computerlessen die
leerlingen van het Huygens College elke
week geven aan ouderen in de Klinker.
Dat is een deel van de
manier on mentaal fit
te blijven. Caroline van
Dullemen (directeur
van World Granny) vertelde hoe je goed gebruik
kunt maken van de technische ontwikkelingen, bijvoorbeeld om contact met
verre familie makkelijker
maken.
(Informatie www.unightforgranny.nl)
Soms zijn technische aanpassingen
nodig om als sociale buren samen kunnen
blijven wonen. Dat is vaak duur.
Laurine ter Keurst en Laurette Baten van de
Drie Maagden, een wooncomplex in ’t
centrum, regelden de cofinanciering van
hun lift door bewoners, corporatie en
gemeente samen.
Meer informatie en links?
Zie www.huurgenoot.nl
/
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Huurverhoging 2018
Ook dit jaar worden de huren per 1 juli 2018 weer
aangepast. Helaas is die aanpassing, bijna altijd een
verhoging. Gelukkig blijft dit jaar de stijging beperkt
en treft niet iedereen. Gemiddeld is de verhoging bij
Stadgenoot niet groter dan de inflatie (1,4%), waar
2,4 % (inclusief huuraanpassing) bij m
 utatie is
toegestaan.

Overlegrondes
Stadgenoot en Huurgenoot starten het overleg over
de huurverhoging al in het najaar. De ervaring heeft
geleerd dat dit verstandig is om voorstellen en
varianten die altijd op tafel komen nog eens rustig in
eigen kring te kunnen wegen en beoordelen. Nadeel
van de vroege start is dat sommige randgegevens
(bijvoorbeeld de hoogte van de inflatie) nog niet
bekend zijn.

De meest kwetsbare groep (met een huur boven
€ 640,14) krijgt géén verhoging. Hierbij een overzicht
van de onderhandelingsresultaten van het bestuur van
Huurgenoot met Stadgenoot. Tot slot a
 andacht voor
de reactie vanuit de Algemene Ledenvergadering van
Huurgenoot, waar het voorstel kwam voor
0 % huurverhoging.

 rootste huurstijging (3,4 %) de huurders treft die
g
een kale huur van maximaal € 417,34 betalen.
Het bedrag 417,34 komt voort uit de huurtoeslag.
Het is de zogenaamde kwaliteitskortinggrens. Ieder
huishouden met recht op huurtoeslag betaalt een
deel van de huurprijs zelf. Wanneer de huurprijs
boven de 417,34, wordt er gekort op de huurtoeslag.

In totaal waren er drie overlegrondes: november,
januari en maart. De gesprekken hebben zich vooral
gericht op de huren van de sociale woningen (zo’n
26.000 van de circa 30.000 woningen totaal).
De uitkomst ziet u in deze tabel.
Voor bijna negen van de tien huurders geldt dat ze
een gezinsinkomen hebben van lager dan € 41.056.
Voor deze categorie geldt dat de procentueel

Huurverhoging per 1 juli 2018 voor sociale huurcontracten
In procenten de huurstijging

Huurhoogte (€)

Lager dan € 417,34

Tussen € 417,34 en 640,14

Tussen € 640,14 en 710,68

Hoger dan € 710,68

Gezinsinkomen
lager dan € 41.056

3,4 %

1,6 %

0%

0%

Gezinsinkomen
hoger dan € 41.056

5,4 %

4,4 %

4,2 %

4%

Veranderingen

ð Goed nieuws is dat, net als vorig jaar, de huurders met een huur van meer
dan € 640,14 geen huurstijging krijgen; immers 0 %. De huur van dit jaar is
ook de huur van volgend jaar.
ð De tussencategorie (huren tussen € 417,34 en 640,14) krijgt te maken met
een stijging van 1,6 %; net iets hoger dan de inflatie (1,4 %)
ð De laagste huren krijgen procentueel gezien de hoogste huurverhoging.
Stadgenoot noemt dit: “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten”.
Dit heeft hier te maken met het feit dat huurders met een huur onder de kwa-

liteitskortinggrens van € 417,34 huurtoeslag kunnen krijgen tot de basishuur. De basishuur is de eigen bijdrage die een huurtoeslagontvanger zelf
moet bekostigen. Deze is afhankelijk van het inkomen en het huishouden.
ð Onder de genoemde percentages staat ook wat dat gemiddeld in euro’s per
maand betekent. Soms rond de € 16,00 en soms circa € 10,00. Voor veel
huurders zal de stijging voor een gedeelte gecompenseerd worden door de
huurtoeslag, waarbij in acht moet worden genomen dat de huurtoeslag
minder wordt in de richting van € 640,14.

Inkomen hoger dan € 41.056

Onderstaande tabel laat de verhoging per 1 juli 2018 zien

De huurders met een gezinsinkomen hoger dan
€ 41.056 vormen ongeveer 8% van alle huurders
van Stadgenoot. De meesten van hen krijgen een
huurstijging van 4,2 a 5,4 %, de zogeheten Inkomens
Afhankelijke Huurverhoging. Dit zijn hogere
percentages dan voor huurders met een lager gezins
inkomen. Dit is wettelijk toegestaan en Stadgenoot
heeft daartoe de gegevens gekregen van de
belastingdienst.

in procenten

Uitzonderingen
Twee groepen huurders binnen deze categorie
krijgen geen Inkomens Afhankelijke Huurverhoging
krijgen: als één van de bewoners de pensioen
gerechtigde leeftijd al bereikt heeft of dat het
huishouden bestaat uit vier of meer personen. Is
dat het geval dan krijgen ze de huurverhoging die
geldt voor huurders met een inkomen lager dan
€ 41.056.

Huurverhoging voor de vrije sector
Stadgenoot heeft ongeveer 1400 vrijesector
woningen. Voor de vrije sector is de gemiddelde
huurstijging 2,3%. Dit is aanzienlijk lager dan het
eerste voorstel van Stadgenoot. Huurgenoot vindt
dat in Amsterdam ook de middenhuren bereikbaar
moeten blijven.

Vrije sector

Vrije sector

Gemiddeld

2,3%

Huidige huur onder markthuur

Huidige huur boven markthuur

Middensegment

Dure vrije sector

Middensegment

Dure vrije sector

3,4%

4,4%

1,4%

1,4%

Discussie
Op 19 maart discussieerden bewonerscommissies
en bestuur op de Algemene Ledenvergadering over
de huurverhoging. Een van de vragen was of de
huurverhoging niet voor alle huurder 0 % zou moeten
zijn. Stadgenoot zou dat makkelijk kunnen doen
omdat uit de jaarcijfers bleek dat er een overschot
was van ruim 20 % op hun winst- en verliesrekening.
De uitbreiding en verduurzaming van de woning
voorraad zouden dan uit andere, algemene,
middelen (lees: belastinggelden) betaald worden.
Het bestuur liet weten het onderhandelingsakkoord
met Stadgenoot was gesloten ruim voordat de
cijfers van de Woonbond bekend werden. Ook wil
Huurgenoot rekening houden met het gegeven dat
Stadgenoot fors dient te investeren, iets dat ze door
hun financiële situatie een vijftal jaar niet konden
doen. Daarnaast zou ook de geloofwaardigheid van
het bestuur van Huurgenoot ernstig onder druk
komen te staan bij deze plotselinge en radicale
koerswijziging.

De ALV stemde over de vraag of het bestuur van
Huurgenoot niet alsnog dit voorstel van 0% huur
verhoging zou moeten inbrengen bij Stadgenoot.
Daar waren 21 van de 50 aanwezigen voor en
29 niet. André Kroon zei toe dat Huurgenoot dit
aan Stadgenoot zou laten weten met de toevoeging
dat Huurgenoot uitdrukkelijk met Stadgenoot in
discussie zal gaan over de besteding van de winst
die Stadgenoot in 2017 heeft gemaakt.
Op de site van de woonbond www.woonbond.nl is
alles over huurtoeslag in begrijpelijke taal te lezen.
Op de site www.Huurgenoot.nl staat het volledige
huurbeleidsplan. /
Tekst bestuur Huurgenoot
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BIJZONDER BEZIT bespreekt bijzondere gebouwen van Stadgenoot in Amsterdam



Woonwerkpand Tetterode
J.W.F. Hartkamp
Tekst Boudewijn Rückert

Sociaal wonen en ondernemen
De voormalige lettergieterij Tetterode behoort tot het mooiste bezit van
Stadgenoot. Het complex, met een vloeroppervlak van 15.000 m², ligt tussen
de Bilderdijkstraat en de Da Costakade. Aan de Bilderdijkstraat tekende
J.W.F. Hartkamp, aan het begin van de twintigste eeuw, voor een jugendstil
gebouw. Hij is ook de architect voor de nieuwe vleugel in de stijl van de
Delftse school, die in 1912-1914 aan de Da Costakade werd gebouwd.
Na de Tweede Wereldoorlog werd door
de architecten Karsten en Merkelbach
verder uitgebreid aan de Da Costakade.
Zij waren hartstochtelijk pleitbezorgers
van het Nieuwe Bouwen. Nationale en
regionale tradities, pronken en de
schijn ophouden, werden verworpen.
Ze streefden naar een nieuwe, zuivere
vormentaal gebaseerd op eenvoudige,
onversierde volumes. Zuivere stereometrische vormen werden vrij in de
ruimte geplaatst. Dit deel van het complex is door de grote ramen, de hoge
ruimtes en de ligging op het noorden,
bij uitstek geschikt voor kunstenaars.

Rode Tetter
De firma Bührman-Tetterode (de
bedrijven waren in 1962 gefuseerd)
verkocht het complex in 1981 aan de
Bataafse Aannemingsmaatschappij, die
van plan was de gebouwen te slopen
op de gevel aan de Bilderdijkstraat na.
Op het vrijgekomen terrein zou de
BAM, samen met de financier: pensioenfonds PGGM, een complex van
koopwoningen, kantoren, winkels
en een parkeergarage bouwen.
Uit protest tegen deze plannen werd
Tetterode op 17-10-1981 gekraakt
door een aantal kraakgroepen en
enkele buurtorganisaties, waaronder
het Wijkopbouworgaan Oud-West.
Vanaf dat moment heette Tetterode
de Rode Tetter. De BAM trok zich terug
uit het project en verkocht het complex
daarna voor 7 miljoen gulden aan
de PGGM.
Te laat beseft het fonds dat het
zich daarmee in een benarde positie
begeeft: een gekraakt pand, een tegenwerkende buurt en geen concreet
bouwplan meer. In 1983 vroeg de
PGGM aan woningbouwvereniging
het Oosten om te bemiddelen bij een
exploitatieplan waarin rekening gehouden werd met de plannen en wensen
van de buurt en de krakers.
Tegelijkertijd verkocht het pensioenfond Tetterode aan de Assense
Onroerend Goed Maatschappij De Vries
Beheer voor het symbolische bedrag
van 400.000 gulden. Deze verkocht het
meteen door aan Gerard W. Bakker die
er 80 premiekoopwoningen in wilde
realiseren. De toenmalige wethouder
Michael van der Vlis weigerde Bakker
een vergunning te verlenen. In februari
1983 verkocht Bakker Tetterode aan
de gemeente voor 800.000 gulden.
Vervolgens gaf de gemeente

Tetterode in erfpacht aan woning
bouwvereniging Het Oosten.

Cascowoningen
Het was Frank Bijdendijk, de
toenmalige directeur van corporatie
Het Oosten, die na een bezoek aan
de krakers, enthousiast werd van de
ideeën van de nieuwe gebruikers van
het pand. Mensen willen hun eigen
leven bepalen: wonen, werken en
cultuur op een plaats vormgeven.
Alles was flexibel. Frank Bijdendijk
zei destijds: ‘Waarom zou ik mij bezig
houden met iets dat ze al doen? Laat
ze hun gang gaan.’
In het huurcontract, dat in 1986 met
woningbouwvereniging het Oosten
werd ondertekend, functioneert de
constructie nog steeds: woningcorpo
ratie Stadgenoot is beheerder van het
casco, de bewoners, samenwerkend in
de vereniging Ruimschoots, zijn verantwoordelijk voor de binnenkant en het
interne beheer.

Voor de buurt
Het leven in Tetterode kent een mix
van individualiteit en collectiviteit.
Bewoners wonen op zichzelf maar doen
ook veel samen. Ook wordt er veel voor
de buurt gedaan: West Wednesdays is
daar een voorbeeld van. Een kunstroute
door Oud-West die uitkomt in de
marmeren zaal van het gebouw. In het
pand hebben jarenlang vluchtelingen
gewoond. In het weekend van 7 en 8
juli is er het programma Migratieroute
waar migranten en vluchtelingen de
bezoekers door het gebouw gidsen
langs kunstprogramma’s. Dit organi
seren bewoners van Tetterode met
kunstenaars, buurtbewoners en de
organisatie van Amsterdammers
zonder papieren We Are Here. /

De binnenplaats waar onder meer ateliers en een theater aan liggen.

Bronnen:
Met andere ogen – Frank Bijdendijk
De stad en Het Oosten, Het verhaal van een
woningbouwvereniging – Willem van Toorn

COLOFON

Huurgenoot is een uitgave
van de huurderskoepel van
alle bewonerscommissies
van woningbouwcorporatie
Stadgenoot.
Huurgenoot
www.huurgenoot.nl
Nieuwezijds Voorburgwal 32
1012 RZ Amsterdam
telefoon 06 – 3167 4563
email: info@huurgenoot.nl
facebook.com/groups/huurgenoot

Het team van het kunstproject Migratieroute op 7 en 8 juli. Foto’s Charlotte Bogaert
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