
Riza Madan, Konak: 
‘Scholieren en de  
uitgaande jeugd  
komen niet meer’
Drie dagen nadat het kabinet op zondag 
besloot alle horeca om zes uur te sluiten, kon 
je bij Paviljoen Konak gewoon weer pizza’s 
komen afhalen. 

Alle boodschappen  
thuisbezorgd door Elif 

Als je zelf geen boodschappen kunt doen en 
er is niemand die het voor je doet, dan kun je 
terecht bij de buurtsuper Elif in de Van der 
Sluysstraat. 

‘Even een telefoontje plegen, zeggen wat 
je nodig hebt en het komt voor elkaar’, zegt 
mevrouw F. Dervisglu van achter het scherm-
pje op haar toonbank. ‘Als we een artikel niet 
hebben in onze winkel, gaan we het elders 
halen zodat de bestelling compleet is.’ Over de 
aanloop hoor je haar niet klagen, want er zijn 
veel buurtbewoners die de winkel weten te  
vinden. ‘Het is voor velen lekker dichtbij. Alleen 
is het jammer dat het wat de bestellingen 
betreft nog niet stormloopt.’  

Elif is dagelijks open en je kunt je boodschap-
pen telefonisch bestellen op 06 49 79 70 73

‘Maandag kreeg ik te horen dat ik geen vergunning had om er een 
afhaalrestaurant van te maken. En dat viel me koud op mijn dak’, vertelt 
Riza Madan van Konak. ‘Ik heb die dag stapeltjes pizzadeeg weggegeven 
aan de buren en de voorraad verse producten aan een collega. Zonde 
om ‘t weg te gooien.’ 
Maar gelukkig bleek de volgende dag dat er wel maaltijden kon worden 
afgehaald. Nu staan Madan en twee medewerkers dagelijks van elf uur 
’s morgens tot negen uur ’s avonds vooral pizza’s klaar te maken. ‘Van 
de overheid heb ik net als alle ondernemers een vast bedrag op mijn 
rekening gekregen’, zegt Madan. 
Rond het middaguur komen mensen die in CS werken, voor hun lunch 
en de rest van de dag komen buurtbewoners. ‘De scholen zijn gesloten 
en scholieren, maar ook de uitgaande jeugd, komen niet meer. Mijn om-
zet is de afgelopen tijd met ongeveer twee-derde gedaald’, zegt Madan,
'en dat wordt deze maand nog minder in verband met Ramadan.’ 

Bij Konak kan je vanaf 11.00 uur bestellen via 010 465 1373 en 
afhalen van 11.00 tot 21.00 uur

speciale uitgave
*

Hulpvraag? Waar moet je zijn?

Heb je een hulpvraag dan kun je telefonisch terecht bij 
Bewonersvereniging Provenierswijk: 06 16 06 80 99
Sol (Samen ondernemend leren):  06 42 17 14 51 of  06 40 20 46 98
Politie: 0900 8844
Slachtofferhulp: 0900 0101
Kindertelefoon: 0900 0432
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Buurt- en tijdgenoten,

Over het algemeen wordt de wijkkrant, Provenieuws, heel goed gelezen. Helaas verschijn die 
maar vier keer per jaar. Het moet tenslotte komen van de inzet van vrijwilligers, zoals voor zoveel 
activiteiten in de wijk.
In dit bijzondere tijdvak vindt het bestuur van Bewonersvereniging Provenierswijk (BVP) dat de 
krant vaker mag verschijnen. De wijkbewoners laten merken, dat zij het persoonlijke contact met 
medebewoners missen, en bijna alle ontmoetingsplaatsen zijn gesloten vanwege de corona-
richtlijnen. Het enige ‘uitje’ dat veelal is overgebleven, is een ‘reisje’ naar de supermarkt! Maar 
ook daar lopen de mensen om elkaar heen te dansen, om die anderhalve-meterafstand in acht 
te nemen. Wij moeten ons daar maar bij neerleggen.

Extra nieuws
 > Vrijwilligers van SOL hebben bij 75-plussers kaarten bezorgd met telefoonnummers die de 

oudere bewoners kunnen bellen als ze hulp nodig hebben of verlegen zitten om een praatje.
 > De leden van de wijkraden in Noord hebben hortensia’s aan bewoners van 75 jaar en ouder 

gegeven om de stemming onder hen te verbeteren.
 > In elke straat van de Provenierswijk is een vrijwilliger van de BVP actief aan het werk om het 

contact met de buren te onderhouden. OpzoomerMee heeft extra geld beschikbaar gesteld 
om die contacten tussen bewoners met attenties op te fleuren. 

 > De paasbroodjesactie van de BVP, een bescheiden herhaling van de traditionele kerstbro-
denactie, is zeer gewaardeerd. Bij 180 wijkbewoners die wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken, hebben vrijwilligers dit paasbrood afgegeven. 

 > Provenieuws gaat u informeren over alle initiatieven in de Provenierswijk, en u kunt daarin 
vanzelfsprekend meedraaien door de redactie in te lichten. Zie redactieadres op bladzijde 4.

 > De BVP heeft een nieuwe mobiele wijktelefoon aangeschaft en ingesteld. Die kunt u altijd 
bellen als u vragen hebt of als hulp nodig is. Het nummer is 06 1606 8099.  

Kunst en cultuur
De schildercursus ‘Potlood en Penselen’ op zondagmiddag kan niet worden gehouden, maar de 
lessen gaan door op de website van de BVP. Voor de bewoners, die niet zo gemakkelijk met de 
digitale mogelijkheden overweg kunnen, zullen wij de lessen op schrift zetten. Er wordt hard 
gewerkt aan een papieren lesboek. Laat even weten of u daarvoor belangstelling heeft. 
Er wordt nagedacht over museumbezoek via de site van de BVP en over een mogelijkheid om 
video’s over bijzondere tentoonstellingen te bekijken. 
Wij gaan proberen de Provenierswijk en meer bij u thuis te brengen. ‘Provenieuws Tussendoor’ 
wordt alvast huis-aan-huis verspreid en dat is een goed beginnetje.

Wij gaan volhouden!!!
Secretaris Bewonersvereniging Provenierswijk

Hortensia's en Paasbroodjes
door wijkraadsleden en  vrijwilligers uitgedeeld in de wijk

Colofon

Provenieuws is 
een uitgave van de 
Bewonersvereniging 
Provenierswijk 
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Een aubade in  
een hoogwerker
Marianne Bulens zingt en haar vriendin Hilde, speelt trompet. Soms 
doen ze dat samen en soms met meer mensen. ‘Onlangs speelden wij 
voor de flat van mijn tante van 90 in Ommoord’, vertelt Marianne. Er 
stonden veel mensen op hun balkon en bij de flat ernaast in de tuin. 
Daar werd zelfs gedanst, op gepaste afstand. ‘Het was heel leuk.’

Rond Pasen kreeg Marianne, die in de Provenierswijk woont, een verzoek 
van een 88-jarige mevrouw Roos om voor haar ‘We’ll meet again’ te zin-
gen. Er was wel een probleem want deze dame ligt op de 10de etage van 
Akropolis en kan haar bed niet uit. ‘Wij mochten niet naar binnen en als 
wij beneden onder aan de flat zouden spelen, zou alles verwaaien en zou 
zij ons niet kunnen zien.’ 
De drie dochters van mevrouw Roos hebben een bedrijf gebeld dat 
hoogwerkers verhuurt. ‘Dit bedrijf uit Hengelo heeft een hoogwerker 
naar Rotterdam gestuurd. En iemand uit Rotterdam kwam met veilig-
heidstuig om ons te zekeren. Alles gratis, fantastisch!’, zegt Marianne.
Toen was er nog een probleem. Marianne heeft hoogtevrees en stond 
voor het blok: wel of niet omhooggaan. ‘Ik heb mijn angst overwonnen 
en ben in de bak van de hoogwerker gestapt. Bij de 10de aangekomen 
zagen wij mw. Roos achter het raam in bed liggen. En ik heb ‘We’ll meet 
again’ gezongen.’ Zij zwaaide en was erg blij. ‘Toen ik de foto’s zag, dacht 
ik: jeetje, wat hoog, wat eng, dat ik dat heb gedurfd. Eerlijk gezegd ben 
ik best trots dat ik heb doorgezet’, besluit Marianne.

Wessel van Winden, The Harvest: 
‘Mensen vertellen over 
hun persoonlijke situatie’

Sinds alle horecazaken op 15 maart de deuren 
moesten sluiten, is The Harvest volledig 
overgestapt op het bezorgen en afhalen van 
maaltijden. En dat loopt steeds beter. ‘Naar 
omstandigheden gaat het goed’, vertelt eige-
naar Wessel van Winden.

Groeten voor  
en van de buren
Dinsdagmiddag 21 april was een groepje kinde-
ren doelgericht bezig op de Stationssingel. 
Ze belden overal aan en als er niet werd open-
gedaan, hingen ze een tasje aan de deurknop. 
Ze brachten de groeten van en voor de 
buren rond. 

Van de redactie, foto: Marjan van Hoorn

Mevrouw Trees Janssen wilde in het kader van 
Lief en Leed haar buren een steuntje in de rug 
geven en vroeg haar buurkinderen Pete, Cis, 
Ward, Wolf, Sol en Anaïs om haar te helpen. Ze 
kwamen op het idee van een tasje waarin een 
mooie kaart met een lieve groet voor de buren, 
een kaarsje en iets lekkers zat. De kinderen 
hebben op de kaarten door hun bedachte 
groeten geschreven: ‘Beste buren, wij steunen 

jullie in deze crisis, de buren’ en ‘Beste buren, 
hou vol in deze coronatijd’. Een van de kinderen 
vertelde dat iedereen die ze een tasje hadden 
gegeven, het heel leuk vond en heel verrast 
was. En alle zes waren blij dat ze dit samen met 
mevrouw Janssen hebben gedaan. 

Celal Kaygun, Dunya Lokanta:  
‘Ik ben blij met de steun 
die we krijgen’ 
 
Bij Dunya Lokanta kunnen klanten sinds 1 april 
maaltijden afhalen. ‘Iedereen die afhaalt krijgt 
15 procent korting’, zegt Celal Kaygun. ‘Dat ben 
ik anders kwijt aan Thuisbezorgen§. Ik geef 
het liever aan mijn klanten.’  

Er komen behoorlijk veel vaste klanten naar Dunya Lokanta. Ze komen 
uit de wijk, maar zelfs uit Barendrecht of Schiedam. ‘Toch is mijn omzet 
de afgelopen weken met driekwart teruggelopen’, vertelt Celal. Onder-
tussen wordt er gebeld en bestellingen doorgegeven. 
Er komen klanten op ruime afstand één voor één binnen om hun bestel-
ling af te halen. ‘Ik woon in Schiedam’, zegt een klant, ‘en kom drie keer in 
de week naar Dunya. Dat doe ik om mijn lievelingsrestaurant te onder-
steunen.’
Op de vraag of er een plan is als de coronaregels worden versoepeld, 
antwoordt Celal: ‘In heb erover nagedacht, maar ik geloof daar niet zo in. 
Misschien kunnen we voor tien gasten voldoende ruimte creëren. En wat 
doe je dan met de bediening die op afstand moet gebeuren?’ 
Hij is blij met de steun van de overheid en van zijn klanten. ‘We mogen 
ons gelukkig prijzen dat we in Nederland wonen.’

Afhalen bij Dunya Lokanta kan op dinsdag tot en met zondag van 
17.00 tot 21.00 uur, bestellingen kunnen telefonisch worden 
doorgegeven via 06 51 29 14 30 

Omer Böyükünlü, Cazuela 
‘We kunnen niet klagen’

‘Negentig procent van de mensen die komen 
afhalen, woont in de Provenierswijk of komt 
uit de omliggende wijken’, vertelt bedrijfslei-
der Omer Böyükünlü van Cazuela. ‘Maar ook 
klanten van buiten Rotterdam. Iedereen komt 
om ons te helpen.’ 
 

Hiervoor deed The Harvest al aan bezorgen en door de coronacrisis is 
dat alleen maar toegenomen. Wessel merkt dat klanten steeds vaker hun 
bestelling komen afhalen. Ze vragen hoe het gaat of vertellen over hun 
persoonlijke situatie. Logisch, vindt Wessel: ‘We zitten allemaal in hetzelf-
de schuitje en dan is het fijn om te horen hoe het met elkaar gaat.’
Niet alleen voor The Harvest zijn het uitdagende tijden, ook de lokale boe-
ren hebben het moeilijk. Veel van hen leveren voornamelijk aan de horeca, 
omschakelen naar verkoop aan consumenten kan lastig zijn. ‘Door bij ons 
eten te bestellen steun je ook de lokale boeren’, benadrukt Wessel.
Ondertussen bereiden ze zich voor op de ‘anderhalve-metersamenleving’. 
‘Het restaurant is niet zo groot, dus er kunnen straks minder mensen bij 
ons eten’, legt Wessel uit. ‘We zetten daarom in op eigen bezorging, zodat 
we onafhankelijker worden van bezorgdiensten. Je moet zoveel van je 
omzet afdragen, de marges zijn gewoon te krap.’
 
Afhalen bij The Harvest kan van 17.00 tot 20.30 uur, bestellingen 
kunnen vanaf 15.45 uur online worden doorgegeven via Thuisbezorgd 
of Deliveroo.

Cazuela is op 23 maart gestart met het afhalen van maaltijden. ‘Daar was 
vraag naar en er komen gemiddeld zo’n achttien klanten per dag’, vertelt 
Omer. ‘Sinds twee weken kun je behalve een maaltijd ook vanaf 15.00 
uur ‘koffie to go’ halen.’ Dat is geen concurrentie voor de overbuurman 
Booon, benadrukt Omer. ‘Die verkoopt nu koffie van ’s ochtends elf tot ’s 
middags een uur.’
Er komt een klant de zaak in. Hij woont op de Blaak en het is de twee-
de keer dat hij hier komt. ‘Ik doe dit om de lokale horeca overeind te 
houden.’
Bij Cazuela is nagedacht wat er kan, als de coronaregels worden versoe-
peld. ‘Alles is mogelijk’, zegt Omer. ‘Met dit mooie weer kunnen we buiten 
tafels voor twee maken met anderhalve meter afstand als uitgangspunt. 
De bediening zou dan via serveerwagentjes gaan.’ En binnen zou op 
dezelfde manier plaats zijn voor zo’n tien gasten. ‘We kunnen dan twee 
keer per avond gasten ontvangen die hebben gereserveerd voor een 
bepaalde tijd.’ 

Afhalen kan van 17.00 tot 20.00 uur, bestellingen kunnen 
telefonisch worden doorgegeven via 06 36 31 42 02.

Wat gaat niet door in de wijk 
 > In Rotterdam zijn alle evenementen tot 1 september afgelast. Voor de Provenierswijk  

betekent dit dat o.a. het Provenierswijkfeest  op 13 juni niet doorgaat;
 > De excursie voor 70-plussers naar het Wereld Museum in Rotterdam dat 26 mei op de  

agenda stond, wordt uitgesteld. In elk geval totdat de musea weer open mogen;
 > De geveltuintjesdag in mei gaat niet door. Het is nog de vraag of het zomerconcertje in de 

Heultuin op 19 juli, aangepast aan de anderhalve-meterregels, kan doorgaan. 

Wat thuis te doen is 

 > Lekker thuis lezen
Voor een goed verhaal hoef je de deur niet uit, 
is te lezen op onlinebibliotheek.nl. Vandaar dat 
er 100 e-boeken door iedereen gratis zijn te 
downloaden via de app Thuisbieb. De app is 
beschikbaar in de App Store en Google Play.

 > De grote Rijksmuseum Pubquiz
Speel samen met je familie deze quiz thuis en je 
leert allerlei (on)zinnige feitjes over de Neder 
landse kunst en geschiedenis. Vragen en ant-
woorden kun je downloaden op: 
www.rijksmuseum.nl/nl/rijksmuseum-pubquiz

 > Bekijk het thuis
Op de site van het Nederlands fotomuseum kun 
je webexposities bekijken en meedoen met een 
instagram fotowedstrijd: #mijnleventhuis. 
Ga naar: www.nederlandsfotomuseum.nl
  

Teksten en foto's: Marjan van Hoorn en Coen Crawford



Op Goede vrijdag is in de Heultuin een concert 
gehouden voor de thuisblijvers, het tweede in 
een reeks van zogenoemde Straatconcerten. 

Het concert was in eerste instantie bedoeld 
voor bewoners van de Heulbrug die vanaf hun 
balkon, vanuit hun raam of in hun eigen tuin de 
optredens konden volgen. Maar natuurlijk kon-
den alle bewoners in de huizen rondom de tuin 
meegenieten. In verband met de coronacrisis 
mochten er geen toeschouwers in de Heultuin 
aanwezig zijn. 

‘Straatconcert’  
in de Heultuin

De muzikanten werden aangekondigd door 
Marjan van Hoorn, wijkraadslid Provenierswijk. 
Als eerste trad op het jazzduo Small Talk, 
bestaande uit Saskia Jonker (zang) en Maxim 
Baghuis (piano), met vrolijke latino en jazzy 
muziek. Het duo werd gevolgd door singer 
songwriter Sophie Reekers die haarzelf op 
gitaar begeleidde en twee Nederlandse liedjes 
en mooie ballades ten gehore bracht. De 
concerten zijn een sympathiek en steungevend 
initiatief van Studio de Bakkerij, Sol en Dock 
voor alle thuisblijvers. 

Foto’s: Johannes Odé
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Renée is nu  
tuinontwerpster  
en kleuterjuf ineen: 
'Ik voel me soms  
een octopus' 
Tekst en foto: Coen Crawford

Nederland is door de coronacrisis abrupt tot 
stilstand gekomen. Veel winkels zijn gesloten, 
cafés en restaurants moeten de deuren ver-
plicht dichthouden en ook alle scholen zijn al 
weken leeg. En daardoor moeten ouders 
nu ineens ‘voor de klas staan’, zoals Renée 
Wilson en haar man Bart Verbunt uit de 
Harddraverstraat.

Interviews
Renée en Bart zijn allebei zzp’er: zij ontwerpt 
tuinen, hij geeft persoonlijkheidstrainingen. 
Normaal gaat hun vierjarige dochter naar de 
kleuterklas, maar sinds een paar weken zijn 
Renée en Bart zelf kleuterjuf en -meester. 
Terwijl het werk gewoon doorgaat. ‘Maar daar 
zijn we dankbaar voor in deze tijden’, benadrukt 
het stel.
De combinatie van werken en lesgeven was 
even wennen. ‘Het kan best chaotisch zijn’, 
weet de moeder. ‘Zeker als het tijd is om te 
gaan knutselen.’ Dan wil dochter van bijna twee 
ook graag meedoen. ‘Maar zij is nog iets te jong 
om met een schaar te mogen spelen.’
‘We hebben besloten om ieder wat minder te 
gaan werken en proberen de dagen zoveel 
mogelijk te verdelen.’ Bart werkt nu drie dagen 
in de week en Renée twee en in het weekend. 

 Renée Wilson
met man René en dochters

Elly is net geopereerd 
en moet naar buiten:  
'Ik moet blijven bewegen'
Tekst en foto: Coen Crawford

Normaal zingt operazangeres Luc Ket 
met Pasen in de kerk, maar dit jaar stond 
ze op zaterdag voor Pasen buiten voor haar 
huis. Voor haar buren en voorbijgangers 
zong Luc aria’s uit de Matthäus en Johannes 
Passion van Johann Sebastian Bach. Haar 
partner Herman Moes had het optreden 
georganiseerd. 

Passies van Bach 
uitgevoerd op straat 

'Vanwege de coronacrises zijn alle optredens 
weggevallen’, vertelt de klassiek geschoolde 
Luc Ket. ‘En dat is vervelend, want nu kan ik 
niet meer doen wat ik het liefst doe: zingen 
voor publiek.’ Daarnaast zijn de uitvoeringen 
van de Matthäus Passion behalve een muzi-
kaal hoogtepunt, ook een belangrijke inkom-
stenbron voor haar. ‘En dat valt nu ook weg.’
Herman Moes, die al veertien jaar op de Sta- 
tionssingel woont, stelde voor om daar-
om een concert op straat voor de buren te 
organiseren. Buurman Arnold zorgde voor de 
piano, zodat Luc kon worden begeleid door 

haar vaste pianist Federico Mosquera. 
Herman nam contact op met de politie, die 
positief reageerde. ‘We moesten alleen hier 
en daar een flyer ophangen met het verzoek 
om anderhalve meter afstand te houden.’ 
Op het programma stonden vier aria’s uit de 
Matthäus en Johannes Passion, maar het 
werden er vijf omdat de toehoorders om een 
toegift vroegen. ‘Buren zaten op stoelen 
langs de stoep, stonden op hun balkon of 
hingen uit hun raam’, vertelt Luc.
‘En het leuke was dat jongeren op scooters 
stopten en bleven luisteren net als voorbij-
gangers op weg naar de stad’. Het is een heel 
ander en nieuw publiek dan de operazangeres 
normaal gewend is. Er hebben 64 mensen, 
geteld door de bovenbuurvrouw, genoten van 
dit speciale optreden op zaterdagmiddag. 
Na afloop werden Luc en Herman nog eens 
verrast met leuke en spontane reacties. ‘We 
kregen kaartjes en bedankbriefjes in de bus. 
Fantastisch.’

Maar hoe zorg je ervoor dat het te doen is: in je 
ééntje thuis met twee kleine kinderen? Struc-
tuur is volgens Renée het sleutelwoord. ‘We 
proberen elke dag zoveel mogelijk hetzelfde 
ritme aan te houden.’
Zo gaan de dochters elke ochtend een uurtje 
naar buiten om te spelen met andere kinderen. 
‘Dat gaat prima. Ook met de andere ouders is 
het goed te doen op het plein. Iedereen neemt 
de regels serieus en houdt voldoende afstand.’
Ondanks de structuur is het een uitdaging. 
‘Af en toe voel ik me een soort octopus’, lacht 
Renée. Maar ze ziet ook de positieve kanten 
van de coronacrisis. ‘Als gezin zijn en doen we 
veel meer samen, maar ik heb nu wel ‘nul vrije 
tijd’.’ Volgens Renée zou het best fijn zijn als de 
scholen binnenkort weer opengaan. Of haar 
dochter daarop zit te wachten? ‘Ik vroeg haar 

laatst of ze school een beetje mist. Absoluut 
niet, zei ze.’ Renée kan er wel om lachten. 
‘Misschien maken we het hier iets te gezellig.’

Foto: Herman Moes

Jeugdboeken lenen
 
In het Huis van de Wijk Propeller konden kinderen jeugdboeken lenen. 
Wegens verbouwing van het pand is de uitleen van boeken verplaatst 
naar Huis van de Wijk Mozaïek aan de Schommelstraat 69.
Elke maandag en woensdag van 13:00 tot 16:00 uur!

Klussen, verven  
en opruimen 
Er wordt wat af geklust in de Provenierswijk. 
Overal hoor je boren, zagen en timmeren. Ook 
in Activiteitencentrum de Waerschut en in 
het Huis van de Wijk de Propeller hebben ze 
de verfkwasten en de hamers opgepakt. De 
kasten en opslagruimten zijn leeggeruimd. De 
oude spullen die daar al jaren ‘veilig’ stonden, 
krijgen een andere bestemming of verdwijnen 
de containers in. In de Waerschut steekt een 
paar vrijwilligers de handen uit de mouwen, net 
als in Inloop de Habbekratz en in de Propeller is 
een hele ploeg Sol-vrijwilligers aan het klussen 
geslagen om hun gebouwen een make-over 
te geven. 

Kunstenaar  
op zoek naar werk 
Albert Kramer is een wijkgenoot en een be-
kend kunstenaar. Er staan en hangen op veel 
plekken in de wijk objecten van hem, zoals de 
Papekiet en de Baljuwelen. Maar hoe gaat het 
nu met de kunst in tijden van corona?

Albert Kramer die een academische opleiding 
schilderen en ruimtelijke kunst heeft gevolgd, 
komt net als veel beeldende kunstenaars  Albert Kramer

niet in aanmerking voor een van de getroffen 
regelingen. ‘Ik ben een zzp’er, sta in geschreven 
bij de Kamer van Koophandel, maar heb het 
verkeerde nummer.‘ Gelukkig heeft hij nog een 
aantal projecten in Nederland lopen die in de 
afrondfase zitten. ‘Zo komt er nog een beetje 
geld binnen. Maar verder is er geen perspectief. 
Nieuwe opdrachten krijg ik voorlopig niet, die 
laten zeker tot volgend jaar op zich wachten.’ 
Ook wat zijn ‘vrije werk’ betreft is het afzien. Als 
hij niet kan exposeren, verkoopt hij weinig tot 
niets. ‘Tentoonstellingen waaraan ik mee zou 

doen, zoals op het Landgoed De Olifant en in De 
Hulenhof, zijn afgelast of opgeschort.’ Dat wil 
niet zeggen dat Albert nu duimen zit te draaien. 
Hij is bezig met het illustreren van een sprook-
jesboek voor een goede vriendin. En hij werkt 
in zijn atelier aan nieuwe objecten. ‘In de hoop 
dat werk, als alles weer ‘genormaliseerd’ is, te 
kunnen exposeren en te verkopen. Maar als dit 
lang gaat duren, ben ik afhankelijk van vrienden 
en kennissen en van de online-verkoop.’ 
Werk van Albert is te zien en te koop op: 
kramer-kunstwerken.nl

Meteen na de eerste persconferentie van 
Rutten besloot Yolinda, personal trainer, haar 
klanten te bellen met de vraag of ze buiten 
zouden willen trainen. ‘De sportschool waar ik 
met mijn klanten train was meteen geen optie 
meer.’ Yolinda helpt mensen die meer moeten 
bewegen om gezondheidsredenen en mensen 
die een gezondere levensstijl nastreven. 
‘Thuis zitten was voor mijn geen optie, want ik 
ben zzp’er. Maar belangrijker is dat mijn klanten 
die training nodig hebben. Bewegen doet meer 
dan afvallen alleen of een conditie opbouwen. 
Mensen komen erdoor tot rust en dat kunnen 
ze nu zeker gebruiken in deze onzekere tijden.’ 
Yolinda traint nu een paar klanten één-op-één 
op de stoep, maar ook online geeft ze les. ‘Ik 
ben blij dat ik op deze manier kan blijven doen, 
wat ik wil doen.’
Interesse? Mail: yolindavixen@gmail.com. 

Trainingen 
op de stoep
Personal trainer Yolinda Dekker heeft haar 
werkzaamheden verlegt van de sportschool 
naar de stoep voor haar huis in de Proveniers-
wijk. ‘Gelukkig schijnt de zon en is het goed 
te doen. Een paar weken geleden was het 
minder aangenaam.’ 

Elly Ramirez
met man Bob

‘Ik zou graag getest  
willen worden’

Tekst en foto: Marjan van Hoorn

Mevrouw Tjen A. Kwoei, beter bekend als Bi 
Etty, is ruim in de tachtig en woont al zestig 
jaar in Rotterdam. Ze vertoont geen sympto-
men van de ziekte door corona, maar wil wel 
worden getest. ‘Ik ben niet bang om dood te 
gaan, maar niet door deze ziekte.’

Thuisblijven is voor Bi Etty heel gewoon. Ze 
kwam al nauwelijks de deur uit, maar het voelt 
nu toch wel anders. ‘Mijn drie kinderen, alle-
maal boven de zestig, zijn ook oudjes en moe-

ten eigenlijk thuisblijven. Toch komen ze af en 
toe langs.’ Kinderen van haar moskee komen 
langs om lekker eten en snoep at te geven. 
Haar zoon komt in het weekend eten brengen. 
‘Hij kan koken, mijn dochters niet’, vertelt Bi 
Etty. ‘Dat is altijd zo geweest. Toen ze klein 
waren en ik werkte, hielp hij mij in de keuken. 
Ik kan nu niet veel meer doen, eten klaarmaken 
is voor mij moeilijk. Het snijden lukt me niet 
meer.’ 
Het is rustig in het complex waar ze woont. Een 
paar oudere bewoners zitten op de galerij in de 
warme voorjaarszon. ‘Er zijn veel nieuwe jonge 
gezinnen komen wonen. Ik zie of hoor ze nau-
welijks, waarschijnlijk allemaal tweeverdieners. 
Vroeger was er meer aanloop.’ 
Ze heeft een klein balkon met planten en bloe-
men waar een zwarte plastic raaf als vogelver-
schrikker dient. ‘Veel helpt het niet, want de 
duiven komen op zijn kop zitten. Heel grappig.’ 
Bi Etty is heel actief op facebook en op inter-
net. ‘Ik ben de geschiedenis van Indonesië, het 
land waar ik geboren ben, aan het ontdekken 
en van Suriname, waar ik vijf jaar heb ge-
woond.’  Van haar kinderen heeft ze een tablet 
gekregen met spraakfunctie omdat ze moeite 
heeft met tikken. ‘Nu probeer ik dat nog onder 
de knie te krijgen,’ 
Aan het eind zegt Bi Etty: ‘Mijn kinderen vinden 
het erg als ze geen afscheid van mij kunnen 
nemen. Maar dan zeg ik, je hoeft niet te komen, 
dan heb je al afscheid genomen.’

Bi Etty

Speel- en leerpakket voor de jeugd
 
In de Provenierswijk hebben kinderen een leuk en leerzaam pakketje ontvangen van 
Sol Team Jeugd. Zo kunnen zij thuis creatief bezig zijn. De kinderen waren blij verrast 
toen het pakketje bij hen thuis werd afgeleverd!
Ken je een kind dat jij wilt verrassen met een leuk pakket? Neem hiervoor contact op
met Jeugdmakelaar Zeynep Aktas via tel: 06 26 11 08 99

Tekst en foto: Marjan van Hoorn 

Margriet Kramer woont al meer dan 45 jaar 
in de wijk. Ze is moeder van drie dochters en 
oma van vijf kleinkinderen. Ze is vanaf het 
eerste uur vrijwilliger in De Waerschut. Nu zit 
ze thuis en mist de aanspraak. 

De man van Margriet doet de boodschappen en 
wordt geholpen door de kinderen die in 
Rotterdam wonen. ‘Ik vind het heel 
moeilijk om thuis te zitten. Ik 
mis de mensen, maar ik voel 
me niet goed genoeg om 
naar buiten te gaan. Ik heb 
last van mijn evenwicht en 
ben bang dat ik struikel of 
val’, zegt Margriet.  
Een van haar drie dochters 
woont in België en half maart 
belde zij haar moeder. Ze vertelde 
dat ze flauwgevallen was en haar hoofd 
heel hard had gestoten. ‘Ze durfde het zieken-
huis niet te bellen vanwege de corona, maar 
ik heb haar gezegd dat wel te doen. Haar man 

Margriet Kramer:

‘Hoe lang gaat dit nog duren?’

heeft haar naar het ziekenhuis gebracht. Mijn 
dochter werd getest, bleek corona te hebben 
en ze moest blijven.’ 
Margriet was totaal ontredderd. ‘Ik voelde me 
zo onmachtig, kon niet naar haar toe, ik kon 
haar alleen bellen.’ Gelukkig mocht haar doch-
ter drie dagen later het ziekenhuis verlaten, 

maar moest thuis wel in quarantaine. 
‘Ik was in eerste instantie opge-

lucht. Toch maak ik me nog 
steeds zorgen, want ze blijft 

hoesten en koorts houden.’ 
Margriet is verdrietig 
omdat ze haar kinderen en 
kleinkinderen nauwelijks 

ziet. ‘Ze komen alleen aan 
de voordeur gedag zeggen 

en ik zou hen zo graag weer 
willen knuffelen.’ Ook mist ze de 

gezelligheid in de Waerschut. Ze kijkt 
voor zich uit en ze zegt zachtjes: ‘Hoe lang zal 
dit nog gaan duren.’  

Ondanks dat het kabinet alle Nederlanders op-
roept om in deze tijden zoveel mogelijk thuis 
te blijven, zijn er ook mensen die nu juíst naar 
buiten moeten. Zoals Elly en Bob Ramirez die 
aan de Spoorsingel wonen.

Elly werd vorig jaar behandeld voor darmkanker. Het leek de goede kant op te gaan, tot er in 
januari een uitzaaiing werd gevonden in haar lever. Terwijl ons land stap voor stap op slot ging 
werd ze half maart geopereerd. Na de operatie waren de gevolgen van de corona-uitbraak ook 
voelbaar voor Elly en haar familie. Zo had haar man Bob last van een lichte verkoudheid. ‘Toen ik 
Elly wilde bezoeken in het ziekenhuis werd ik weggestuurd.’
Inmiddels is Elly weer thuis en moet ze herstellen van haar operatie. En dat voelt best gek. ‘Ik 
was altijd gezond en nu ben ik ineens een zeventigplusser die tot de risicogroep behoort.’ Voor 
de vervolgbehandeling moet ze om de twee weken naar het ziekenhuis. Nog meer reden om 
binnen te blijven, ware het niet dat Elly nu juist de deur uit moet omdat voldoende beweging 
belangrijk is voor haar herstel. 
Ze maken daarom regelmatig een rondje door de buurt. ‘Met dit mooie weer zoeken we soms de 
ruimte op buiten de stad. ‘Laatst waren we aan het wandelen in Barendrecht’, vertelt Bob. ‘Daar 
kun je echt met gemak vijf meter afstand van elkaar houden!’ Afstand die er in de supermarkt 
veel minder is, daarom doet Bob de boodschappen. ‘Maar ik doe uit voorzorg een mondkapje 
voor en handschoenen aan.’
Dochter Cathelijn en kleindochter Elina wonen in de buurt en komen af en toe langs om even dag 
te zeggen en soms samen te wandelen. Alles op afstand. ‘Dat is wel lastig’, zegt Elly. ‘We kunnen 
haar niet knuffelen. We nemen het zekere voor het onzekere, ik ben immers ziek.’ 
Ondanks alle sociale beperkingen brengt de coronacrisis ook positieve dingen, merkt de familie. 
‘Ik kom helemaal tot rust’, lacht Elly. ‘En ik weet niet wat hij heeft’, wijst ze naar haar man, ‘je bent 
helemaal aan het klussen geslagen.’ Bob erkent dat hij ‘iets te doen moet hebben’
Corona verbroedert. Zo kregen ze een briefje in de bus van hun buurvrouw met de boodschap 
dat ze voor hen klaarstaat om te helpen. ‘Dat is toch mooi’, vindt Elly. Volgens haar is elkaar hel-
pen de enige manier om door deze moeilijke tijden heen te komen. ‘Het zijn goede tijden, slechte 
tijden en we kunnen alleen hopen op het beste’, besluit ze.


