
Bewoner in beeld
Van Bangalore naar Dordrecht 
Vandaag maken we kennis met mevrouw Kantha Reddy. 
Als ik bij haar appartement aankom staat de deur wijd open en met een 
prachtige feestelijke sari staat ze mij op te wachten. Ik wordt van harte welkom 
geheten en stap gelijk in een Indiaas, sfeervol huis.  
Wanneer ik binnen ben en mijn jas heb opgehangen, mag ik op de bank gaan 
zitten en krijg ik een heerlijk kopje koffie met appeltaart. Wel bijzonder Neder-
lands voor een vrouw uit India. Er staan ook lekkere Indiase hapjes op tafel. Het 
is niet moeilijk om met haar een gesprek aan te gaan. Het is gezellig vanaf het 
eerste moment! 
Ze begint gelijk te vertellen over haar geliefde India; cultuur, muziek, ge-
schiedenis, eten, gewoontes, haar geloof en de invloed hiervan in haar leven. 
‘Kijk, dit zijn oude muziekinstrumenten’ zegt zij en laat een boek zien. Haar 
moedertaal is Kannada, een taal (52 letters in het alfabet) met genoeg woorden 
om alles duidelijk te kunnen benoemen, veel rijker dan de Nederlandse taal, 
geeft ze toe. 

Een open boek! 
Mevrouw vertelt verder. ‘Mijn opa had een bibliotheek dus had ik alle moge-
lijkheid om veel te lezen, te onderzoeken en met hoogopgeleiden te praten. 
Doordat ik leergierig ben heb ik alle kansen benut. Ik heb biologie gestudeerd, 
maar taal was en is mijn passie. Tijdens mijn jonge jaren heb ik vijf verschillende 
Indiase talen geleerd en mijn diploma’s behaald. 
Ik ben verslaafd aan boeken, denk ik, hou ontzettend veel van boeken lezen,’ 
zegt ze met een lach. 
Deze bijzonder vrolijke, zelfverzekerde vrouw heeft een nieuwsgierige blik op de 
wereld en dat is ook wat ze uitstraalt en met enthousiasme kan vertellen. 
Naast haar staat en krat vol met boeken over India: kunst, geschiedenis, kook-
boeken, taalboeken, enz. Afhankelijk van waar we het op dat moment over heb-
ben, pakt ze een boek. 

Huilen en lachen horen erbij  
Tussendoor gaat ze nog naar de keuken om verse koffie te maken en later ook 
nog warme hapjes. Het is een bijzonder interview. 
‘Als je verdrietig bent ga je huilen, maar als je blij bent ga je lachen.’ Liefde en 
gevoelens spelen een belangrijk rol in haar leven. ‘Bij ons is het evenwicht tus-
sen geest een lichaam erg belangrijk, en daar hoort gezond eten bij. Géén kant- 
en -klaar maaltijden.’

Een echte koningin 
‘Mijn man had in Duitsland scheepskunde gestudeerd, en werd in de jaren 70 
uitgenodigd om te komen werken in Nederland.’ Ze vertelt openhartig over haar 
huwelijk. Hoe het gearrangeerd is door de ouders van de twee, op een tradi-
tionele manier met veel ceremonies. ‘Op de trouwdag zelf voelde ik me een 
echte koningin.’ Ik mag haar trouwfotoboek inkijken met prachtige zwart-wit 
foto’s.  
 
Op de vraag ‘hoe lang woont u in Nederland?’ krijg ik dit antwoord: ‘41 jaar in 
Nederland. Is dat genoeg?’ 
 
Haar toekomstige man werkte al hier. Hij ging naar India om te trouwen en 
toen zijn ze samen naar Nederland gekomen. ‘In het begin heb ik op een kan-
toor gewerkt en was ik huisvrouw. Een échte huisvrouw, want we hadden vaak 
bezoek en dat houdt in dat ik Indiase gerechten maakte, daar heb je veel tijd 
voor nodig. We kregen twee zonen voor wie ik zorgde. Toen mijn kinderen klein 
waren mochten ze altijd vriendjes en vriendinnetjes uitnodigen om te komen 

spelen en te blijven eten. Kinderen hebben aandacht en liefde nodig. Ze zijn nu 
volwassen.’

Kansen moet je grijpen!   
In de loop van de tijd ging mevrouw Reddy steeds meer werken als vertaler en 
tolk, bijvoorbeeld voor televisie en zelfs voor het Internationaal Gerechtshof in 
Den Haag. ‘Ik heb mijn best gedaan.’ 
Mevrouw deed én doet veel vrijwilligerswerk. Vroeger als voorleesmoeder en 
nu voor ouderen, verstandelijk beperkten, voor de Engelse vrouwenclub (‘ik wil 
ook mijn Engels bijhouden’) en voor Seva (een landelijke spirituele organisatie).

Mevrouw Reddy: een vrouw die trots is op haar land van herkomst, maar 
tegelijkertijd haar plaats in Nederland heeft gevonden. Zal er nog een terugreis 
komen voor mevrouw Reddy? Van Dordrecht naar Bangalore…
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Ik ben Natasja Baks, 24 jaar oud.  
Momenteel ben ik eerstejaars studen-
te Maatschappelijk Werk en Dienst-
verlening, aan Hogeschool Rotterdam. 
 
Waar een deur sluit gaat een andere 
deur open. 
Dit was voor mij van toepassing toen 
ik mijn stage goed had afgerond bij 
Stichting Wijk voor wijk. 
 

Ik was geslaagd voor mijn opleiding 
MMZ (medewerker maatschappelijke 
zorg) en had mijn mbo-diploma in the 
pocket. 
Daarna besloot ik om verder te stu-
deren, en startte met de hbo-oplei-
ding Maatschappelijk Werk en Dienst-
verlening aan Hogeschool Rotterdam. 
Voor deze opleiding loop ik iedere 
donderdagmiddag stage tot de zomer-
vakantie. 

Ik vond het tijd om de deur naar Wijk 
voor Wijk weer te openen. 
Gelukkig waren Hugo en Barbara het 
hiermee eens, en de medewerkers 
vonden het leuk dat ik weer terug 
kwam! 
Ik heb er zin in, ben enthousiast om 
weer aan de slag te gaan, en na-
tuurlijk ga ik weer een hoop leren! 

Kijk*Kijk*Kijk  



Interview
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Jan van Someren  
Complexbeheerder van Woonbron in 
Wielwijk

Zijn hart zit op de juiste plek en dat 
heeft niets te maken met zijn hart-
operatie, maar wel met doen wat hij 
leuk vindt. 
Vanaf de eerste kennismaking met Jan 
viel me zijn liefde voor de wijk en voor 
mensen op. Hij straalt als hij over zijn 
kleinkinderen praat en over de leuke 
dingen die hij met ze doet in zijn vrije 
tijd. Een trotse opa! Een echt mensen 
mens!  
 
Al 36 jaar 
Al ruime tijd (sinds 4 september 1978) 
werkt Jan in de wijk Wielwijk, in afwis-
selende functies. Hij begon als tim-
merman, werd magazijn inkoper en is 
nu al 8 jaar complexbeheerder. In 36 
jaar heeft Jan in het bedrijf drie keer 
een naamsverandering meegemaakt. 
‘Maar het bedrijf bleef hetzelfde’ 
geeft hij voor de duidelijkheid aan. 
Dus je kent de wijk best goed na al 
deze jaren? ‘Ja ik ken de wijk goed en 
heel veel bewoners natuurlijk. Het is 
mijn wijk, Wielwijk!’   
 
‘Als complexbeheerder ben ik er ver-
antwoordelijk voor dat de gebouwen 
schoon, heel en veilig zijn. Het con-
troleren van de portieken, zodat alles 
fris en netjes blijft en als er onenigheid 
of problemen in de portieken ontstaan 
deze dan op te lossen. Verder het zorg 

dragen voor het onderhoud van groen 
in de wijk en sinds een paar jaar het 
instrueren van Wijk voor Wijk als ze 
allerlei klussen bij ons doen. Je kan het 
in één woord samenvatten: toezicht.’ 
 
Een baan die past 
‘Wat ik bijzonder vind van mijn werk 
is de vrijheid waarin ik mijzelf mag 
ontwikkelen en de verschillende 
ervaringen die ik hierin opdoe. Het 
proberen dingen zelf uit te vinden en 
uit te voeren, meelopen en betrokken 
zijn bij de bewoners in de wijk. Die 
betrokkenheid kan erg verschillend 
zijn, van een gaskachel aansteken tot 
het vervangen van een lampje, maar 
ook een advies geven en een 

luisterend oor zijn. De waardering die 
bewoners uitspreken naar mij toe, 
geeft voldoening, maakt het werk 
leuk.’ Géén twijfel aan, dit is dé plek 
voor Jan van Someren. 
 
Wijk voor Wijk & Woonbron 
‘Ik ken Wijk voor Wijk vanaf het op-
starten, nu al bijna zes jaar geleden. 
Jullie waren in Wielwijk bezig met 
het opknappen van een tuin en Bar-
bara kwam langs op het kantoor van 
Woonbron in Wielwijk met een folder. 
De eerste opdrachten waren tuinen 
van bewoners opknappen, later wat 
vloeren en portieken schilderen voor 
Woonbron. Zo zijn we steeds verder 
gaan uitbreiden. Het opruimen van 

zwerfafval doen de medewerkers van 
Wijk voor Wijk al bijna twee  jaar, en 
dat gaat erg goed.’  
Elke donderdag gaat een team de 
hallen van de complexen controleren 
en de nodige reparaties uitvoeren. 
Dat houdt in dat ze eerst langs het 
kantoor van Woonbron bij Jan het 
materiaal en de lijst werkzaamheden 
ophalen. ‘Ik ben dik tevreden met het 
werk dat het team doet voor ons in de 
wijk’ zegt hij zonder enige twijfel.  
 
Serieus bezig 
‘Toen ik de jongens van Wijk voor Wijk 
zag werken, dacht ik: deze groep is se-
rieus bezig en daar wil ik ook iets mee. 
Het zijn mensen die de maatschappij 
terug in willen en dat ondersteun ik 
graag. Ze zijn erg goed bekend in de 
wijk; optimistisch, vrolijk, vriendelijk 
en ze maken altijd een praatje met de 
bewoners. Ze verrichten goed werk 
en ruimen altijd alles netjes op, dat is 
uitstraling .’  
Op mijn vraag: ‘Heb jij een advies of 
wens voor Wijk voor Wijk?’ zegt hij: 
‘Ga zo door! Het is een voorbeeld hoe 
jullie samen werken, leidinggevenden 
erbij, iedereen is gelijk. Ik hoop tot 
mijn pensioen, over een paar jaar, op 
deze manier samen te werken en dat 
mijn nieuwe collega dan op dezelfde 
voet verder gaat.’ 
We zijn klaar met het interview en 
terwijl hij uit het kantoor naar buiten 
loopt zegt hij lachend ‘maak er maar 
een mooi verhaal van.’

Mobiele eenheid 
Mobiele eenheid 
Wijk voor Wijk heeft er een tweede 
bakfiets bij. Zo kunnen de medewer-
kers al hun gereedschap en materialen 
vervoeren naar een klus; zonder rijbe-
wijs te besturen en nog milieuvrien-
delijk en goed voor de beenspieren 
ook! 

Staand, van links naar rechts: Remco, 
Wensley, Hugo, Peter, Riley, Winny, 
Debora, Abdi en Bart. Zittend in de 
bakfiets: Griselda.
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Fijne feestdagen en een gelukkig 2015!

Kerst vakantie   
van maandag 22 december tot en met vrijdag 2 januari  

zijn de deuren van Wijk voor Wijk dicht

Op maandag 5 januari bent u weer van harte welkom!

Een bijdrage van Winny, stagiaire MMZ bij Wijk 
voor Wijk

Wij, de medewerkers van Stichting Wijk voor Wijk, 
lopen dagelijks een gestructureerde route om de 
straten van Crabbehof schoon te houden. Het zoge-
naamde milieubeheer. 
Enkele maanden geleden hebben wij te horen ge-
kregen dat wij deze werkzaamheden dreigen kwijt 
te raken. Sinds het horen van deze mededeling, 
hebben wij ons best gedaan om het milieubeheer te 
behouden. Jammer genoeg heeft dit nog niet geleid 
tot concrete oplossingen.  
Omdat wij de buurt Crabbehof al vier jaar met  
plezier schoonhouden, zijn wij ook ‘een bekend 
gezicht’ geworden in de buurt. Veel buurtbewoners 
vinden het dan ook jammer dat wij dit werk mis- 
schien kwijt raken. Dit heeft ons op het idee  
gebracht om handtekeningen in te zamelen in  
Crabbehof. 

Inmiddels zijn we al een tijdje handtekeningen aan 
het inzamelen, dit verloopt tot nu toe erg goed. 
De buurtbewoners zijn positief over deze actie en 
steunen ons graag.  

Toen we net begonnen met het inzamelen van 
handtekeningen waren we best nerveus, we wisten 
namelijk niet of de buurtbewoners net zo enthousi-
ast zouden zijn als wij. De actie heeft geleid tot 
leuke gesprekjes met bewoners en voorbijgangers. 
Hun opmerkingen motiveren ons enorm. Er stopte 
zelfs een keer een bewoner zijn auto om te zeggen: 
‘zonder Wijk voor Wijk is Crabbehof niet schoon, 
heel en veilig. Waar kan ik tekenen?’ Echt waar! 

Noot van de redactie: Inmiddels is er een eerste 
gesprek gevoerd met de gemeente wat ons positief 
gestemd heeft. Een vergelijkbare opdracht voor het 
milieubeheer in Crabbehof is wellicht mogelijk in de 
loop van 2015. Dat geeft de burger moed! 
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