Inner Art – 11/12/2019
Aanwezig: Esther, Marielle, Michelle
We zijn aangesloten bij het koffie-uurtje in de morgen en Esther heeft kort verteld wat we aan het
doen zijn. Daarna zijn we ook nog een-op-een in gesprek gegaan en hebben zij de kaartjes beschreven
met verbeterpunten.
Een man kwam hier voor dagbesteding, maar hij moest naar een verzorgingshuis omdat hij in huis vaak
viel. Dan vervalt dus je dagbesteding, omdat deze ook in het verzorgingstehuis is en de man kan dus
niet meer naar Inner Art komen. Heel raar, want de man wordt door Inner Art opgehaald en
thuisgebracht, maar alsnog mag hij niet meer erheen (tenzij hij er zelf voor betaald). Waarom kan deze
meneer niet de dagbesteding van het bezorgingstehuis ruilen voor Inner Art? Hij voelt zich fijn op de
boerderij en hij zit hier goed.
Wat gaat er slecht?
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T-zorg. Een meneer heeft een indicatie voor hulp bij het huishouden, maar dit is door (voor
ons onbekende) omstandigheden gestopt. Er wordt niet gemaild of gereageerd op bellen. Er
is wel hulp nodig, maar de gemeente geeft dit niet meer. Is er niet een andere organisatie dan
T-zorg? Iemand anders geeft de tip van Samen Zorg. We hebben een paar weken moeten
wachten erop (want zij hebben momenteel ook niet genoeg mensen in dienst), maar nu loopt
het gesmeerd.
Het tekort aan huisvesting en te lange wachttijden. Ondertussen worden enorme huizen
gebouwd voor nieuwkomers, maar mensen hier wachten heel lang (sociale huur). Er moeten
meer sociale huur- en koopwoningen komen voor starters. Maar ook huisvesting voor
doorstromers/jonge gezinnen en alleenstaanden. Er wordt een voorbeeld aangehaald van een
vriend die met een vrouw en kind van 4 jaar woont in één kamer tussenwoning flats in
Uithoorn en staat 10 jaar ingeschreven. Over het nieuwbouwproject bij de sportvelden wordt
gezegd: “laat dit dan ook echt voor mensen uit Uithoorn en de Kwakel zijn en niet voor mensen
van buitenaf!”
Vervolgens gaf een andere vrouw weer aan dat zij wel kleiner kan wonen dan ze nu doet. Ze
heeft één (of twee) slaapkamers leeg, terwijl ze alleen woont (via Eigen Haard). Daarbij komt
nog dat ze graag een woning met een lift zou hebben omdat ze nu moeite heeft met zware
boodschappen de trap optillen. Daar wordt weinig aan gedaan door Eigen Haard als ik het goed
begrepen heb.
De op- en afritten voor rolstoelen en rollators zouden geel gemaakt moeten worden, zodat
slechtzienden het ook goedkunnen zien. Ook bij de flat bijvoorbeeld zijn de stoepjes erg hoog
(vooral oude mensen kunnen hier niet vanaf). Er zit dan pas 30 meter verderop een afstapje
(dit is ver en duurt lang). Dit kan simpel verholpen worden.
Mensen kennen hun buren steeds minder: er zijn steeds meer einzelgängers. Communicatie
met Eigen Haard, maar er is geen communicatie met de buurt. Er zijn veel onbekende mensen
die een andere taal spreken. Het geeft mensen een onveilig gevoel, waardoor iemand na 8 uur
de deur op slot doet. De wijkagent is onbekend en/of er is geen contactpersoon voor de wijk.
We moeten meer omzien naar elkaar.
Er is niets te doen voor kinderen/jongeren van 14+. Ze zitten vaak in Amstelveen. Een
jeugdhonk of iets zou leuk zijn. Inner Art heeft drie jaar lang ruimte aangeboden aan de
gemeente voor de jeugd, maar hier is nooit iets mee gedaan. Dat is erg jammer.
Ook moet er een uitgaansplek komen voor jongeren vanaf 13 tot 29 jaar, ook voor mensen
met een beperking.

-

Er moet weekend dagbesteding komen! Nu kijken veel mensen de hele week al op tegen het
weekend, omdat zij het hele weekend alleen zullen zijn. Dit is nooit leuk natuurlijk.
We moeten bouwen op de wijsheid die er is en omzien naar elkaar!

