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Zaandam # Lian Jolliffe kwam
veertien jaar geleden in Poelenburg
wonen en heeft er geen dag spijt
van gehad. ,,Mensen zeiden dat ik
gek was dat ik naar Poelenburg
ging. Maar ik vind het hier heer-
lijk. De mensen zijn vriendelijk
hier. Ik heb de Turkse keuken leren
kennen door mijn buren en zij
hebben van mij de Surinaamse
gerechten geleerd. We hebben het
hier goed met elkaar.’’

Een deel van wat Lian kookt
komt uit haar eigen tuin, die vol
staat met planten en bloemen. ,,Ik
ben gek op de bijen en vlinders in
mijn tuin.’’ Maar toch is het hard
nodig dat er wat geruimd wordt.
Heel voorzichtig want de kousen-
band en sopropo moeten heel
blijven.

Haar man is in december overle-
den en de tuin is achterop geraakt.
,,Ik las over de actie van Present en
ik heb meteen gebeld.’’ De tuin is
weer netjes en Lian pakt ook gauw
haar werk in een Amstelveens
verzorgingshuis weer op.

Tegels
De tuin van haar buurvrouw Bri-
gitte Valdink is er slechter aan toe.
Die bestaat voor honderd procent
uit tegels met eromheen een ver-
zakte schutting. Vrijwilliger Koos
Plekker herstelt het hekwerk. Dat
valt niet mee. ,,Eigenlijk zou je een
nieuwe schutting meten neerzet-
ten maar dat kost al gauw zeshon-
derd euro. We doen het met het
bestaande materiaal. Kaarsrecht zal
het niet worden maar straks staat
het weer netjes.’’ Koos heeft zijn
leven lang in de bouw gewerkt en
op zijn 71ste kan hij het nog niet
laten. ,,Het is gezellig en het is
nuttig. Dat is beter dan thuis zit-
ten’’, zegt hij, terwijl hij een perfect
symmetrische punt aan een balk
zaagt.

Tuinontwerpster Marie-Louise
Velthuijzen kent de wensen van
Brigitte. ,,Zij houdt er van om met
familie te barbecueën in de tuin
dus er moeten tegels blijven. Ik
heb bedacht om er langs de randen
wat tegels uit te halen. Een van
onze doelen is altijd wel om tegels
er uit te halen en plant in de tuin
te zetten.’’

Uitdaging
Marie-Louise werkte lang als ont-
werpster bij De Bijenkorf maar
heeft gekozen voor het buitenleven
en bedenkt nu tuinen. ,,Dit is ont-
zettend leuk om te doen. Wat wij
doen moet haalbaar zijn in een
dag. Dat maakt het voor mij wel
een uitdaging. Ik kijk vooral naar
wat er al is en wat daarvan bruik-
baar is. Het is dankbaar werk.’’

Brigitte is blij dat haar tuin
wordt opgeknapt. ,,Ik heb er zelf
geen affiniteit mee. Maar ik heb
wel lekkere dingen op tafel gezet
om mijn dankbaarheid te tonen.’’
Brigitte is net met pensioen. Zij
heeft lang op het kantoor bij Hei-
neken gewerkt en moet nog wen-

nen aan haar nieuwe leven. Zij
kookt en bakt graag en laat daar
van meegenieten.

Het zware werk wordt gedaan
door René de Vries. Hij tilt grindte-
gels alsof ze niks wegen en gooit ze
met een sierlijke zwaai in de laad-
bak van een auto. ,,Rugpijn? Alleen
als het regent, daar kan ik niet

tegen. Maar tillen is dagelijks werk
voor mij. Hij is tuinman voor het
sociaal wijkteam. Wie daar om
hulp vraagt, kan René verwachten.

Talent
Voor Shatha Tamim begon de dag
spannend. Zij is van Newbees en
het is altijd afwachten hoeveel
vrijwilligers er komen. Vijf jaar
geleden zat zij als vluchteling uit
Syrië in de noodopvang in het
park. Daar raakte zij betrokken in
de oprichting van Newbees, een
organisatie die vluchtelingen helpt
bij het leren van de taal en het
vinden van vrijwilligerswerk of een
stage met uiteindelijk als doel een
betaalde baan. ,,Wij helpen vluch-
telingen met hun eerste stappen.
Newbees is in Zaandam begonnen

en zit nu in negen steden. Er zijn
heel veel vluchtelingen met talent
en wij zorgen dat het gebruikt
wordt.’’

Een stuk of dertig mensen zijn
direct of indirect bezig met de
tuinen. Naast de vrijwilligers is
ook Parteon vertegenwoordigd en
is er professionele hulp van hove-
niersbedrijf De Enk. Jeanette Pols
stroomlijnt de boel maar zij heeft
het eigenlijk te druk met genieten.
,,Het is geweldig wat hier gebeurt.
Acht tuinen opknappen is natuur-
lijk goed, maar het gaat om de
ontmoeting en kennismaking.
Mensen die elkaar spreken en
voortaan weten te vinden. Het is
kleinschalig en we redden er de
wereld niet mee, maar het is heel
mooi.’’
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""Het is altijd
spannend of

iedereen komt

Vrijwilligers van Stichting Present en Newbees hebben vrijdag acht tuinen in Poelenburg opgeknapt. Dat
ziet er goed uit maar wat organisator Jeanette Pols nog mooier vindt: mensen ontmoeten elkaar.

•iMeedoen?
Stichting Present gaat dit jaar
nog twee keer sociaal tuinieren
en doet nog veel meer. Wie
mee wil doen is welkom. Kijk
op de site van Stichting Present
naar de mogelijkheden..

Marie-Louise Velthuijzen ontwerpt de tuinen. ERIK RIETMAN FOTOGRAFIEKoos Plekker herstelt de schutting. ERIK RIETMAN FOTOGRAFIE


