
Buurtkamer en Buurttuin

De visie op de Buurtkamer, de Buurttuin en de programmering

1. Beelden van de buurtbewoners bij de ‘Buurtkamer’

Buurtbewoners van Oud Zuid zoeken al langer een trefpunt voor de buurt met de warme sfeer 
van een lichte fijne ruime huiskamer, met grote leestafels die je uitnodigen aan te schuiven en 
waar de piano regelmatig bespeeld wordt tijdens de lunch.

In die ‘Buurtkamer’ ontmoeten buurtbewoners, elkaar in een prettige en open sfeer. Zij vinden er 
inspiratie om samen initiatieven te ontwikkelen voor een gezellige en gezonde leef- en woon-
sfeer in de buurt. Het is een fijne plek voor de dagelijkse contacten in de buurt. Het is het 
informatiepunt van, voor en door de buurt. 

Je drinkt in de buurtkamer je kop koffie, blijft hangen voor de lunch, kookt af en toe samen de 
avondmaaltijd. Je weet dat je er altijd wel een buurtbewoner treft voor een kort gesprek, een 
spelletje kaart of schaak. De gastheren en gastvrouwen van Vondeldorp zorgen voor een 
hartelijk welkom en de (professionele) horeca verrast met een prettig culinaire smaak. Zo 
worden voorwaarden geschapen voor een bruisend hart van de buurt waar nieuwe initiatieven 
gericht op verbinding kunnen groeien. 

Want zelfstandig, vitaal, veilig, gelukkig, gezellig en gezond wonen in de buurt, vraagt een 
buurtsamenhang die actief vormgegeven wordt met en door de bewoners. In zo’n buurt zijn 
bewoners samen actief aan de slag om activiteiten te organiseren die onderlinge betrokkenheid 
mogelijk maken en het wonen in de buurt plezieriger maken. Dat houdt de bewoners actief en 
betrokken bij de buurt en op elkaar. Daarmee wordt de kans op eenzaamheid verminderd, de 
vitaliteit vergroot en de buurtbeleving positief beïnvloed. 

Dat vraagt overdag door de week een open grote ruimte waar je graag verblijft en waar je 
samen kan zijn, met elkaar in gesprek of samen iets kan doen zonder op elkaars lip te zitten. 
Een ruimte waar in de avonden en weekenden groepen samen kunnen komen voor een 
repetitie, bijeenkomst of jubileum of verjaardagsfeestje. Een ruimte die goed verhuurbaar is 
tegen verschillende tarieven afhankelijk van de aard van het gebruik. Dat vraagt om een 
inrichting met uitstraling en een horecafunctie die kleine etenswaar voor directe consumptie kan 
bieden. 

Zo’n Buurtkamer biedt extra mogelijkheden voor het organiseren van vele soorten buurt- 
activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en samen activiteiten ondernemen.

De buurt heeft een duidelijke voorkeur voor het inrichtingsontwerp van de Buurtkamer van 124 
M2 met een functionele grote zaal 80-90m2 met ruimte voor 70 - 80 personen en schuifwanden, 
met een ruime goed ingerichte keuken, een entree via de tuin en eventueel nog een losse ruimte
van 10 – 15 m2 bij de toiletten. Met onderstaande definitieve schets van de indeling van de 
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Buurtkamer zijn de wensen van de Buurt zo goed mogelijk gehonoreerd, binnen de 
mogelijkheden van het gebouw.

Het lichtbruin gekleurde deel is het definitieve ontwerp van de Buurtkamer. Het groene vlak de Buurttuin

2. De buurtacties voor de Buurtkamer

De vereniging Vondeldorp zet zich sinds 2017 in voor een Buurtkamer en doet dat graag samen 
met andere partijen. Wat ontbreekt is de geschikte ontmoetingsruimte in de buurt. Bij het 
Zomerfeest van 2017, in de Paulusschool in de Dufaystraat, werd de ideale plek en ruimte 
gevonden. De oude gymzaal, gecombineerd met een groene oase, de Buurttuin op het oude 
schoolplein. Eind 2017 ging een werkgroep aan de slag en ontwikkelde ideeën over ouderen-
woningen op de eerste en tweede etage, gecombineerd met een buurtkamer voor buurt-
bewoners om elkaar in een prettige en open sfeer te ontmoeten op de begane grond in de 
gymzaal. Voor dit idee kwam geen steun van uit het stadsdeel, de onderwijsbestemming bleef 
op het gebouw. Eind 2018 klopten huisartsen in nood aan bij de werkgroep van Vondeldorp en 
gezamenlijk werd besloten de ouderenwoningen in te ruilen voor ruimte voor de zorg-
professionals. Zo werd er in combinatie met de nood van de huisartsen actiegevoerd richting 
meerdere commissies van de Gemeenteraad. Dat leidde ertoe dat de school beschikbaar kwam 
voor de buurt als buurtcentrum met een zorgfunctie en de Buurtkamer.

Er werden door de buurtbewoners meerdere alternatieven uitgewerkt voor het financieel en 
bheer technisch exploiteren van de Buurtkamer. Daarbij werden de volgende aspecten van het 
exploiteren van een Buurtkamer meegenomen.

1. Het verhuren van de ruimte voor activiteiten van bijvoorbeeld Vondeldorp, vergaderingen van 
buurtbewoners, feestjes van en voor bedrijven in de buurt en buurtbewoners.
2. Het runnen van een openbare ruimte met horecafunctie (koffie, thee, sapjes, wijn, bier, 
lunches).
3. Het runnen van een activiteitenprogramma van, voor en door buurtbewoners.
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4. Het leveren van vrijwilligers als gastvrouw en gastheer in de Buurtkamer en voor activiteiten.
5. Het runnen van een buurt informatiepunt.
6. Het organiseren van activiteiten en evenementen.
7. Het organiseren van projectmatige activiteiten en het regelen van subsidies voor zover 
noodzakelijk.
8. Het inrichten en beheren van een Buurttuin bij de Buurtkamer.

De vereniging Vondeldorp realiseerde zich dat, het beheer en exploitatie van de horecafunctie 
van een openbare ruimte die de gehele week laagdrempelig open moet zijn, niet gegarandeerd 
kon worden vanuit de vereniging alleen. Op 9 november 2019 gaf de ALV van de vereniging het 
bestuur de opdracht andere partijen te zoeken om samen de Buurtkamer mee op te zetten en te 
gaan exploiteren. 

Gekozen variant door de ALV van Vondeldorp op 9 november 2019
III. Realiseer de Buurtkamer via investering inrichting én exploitatie door meerdere partijen.

Vondeldorp is de initiator van die samenwerking en blijft aanjagen dat de Buurtkamer er komt
in een vorm die past bij de wensen van de buurt. Vondeldorp geeft vooraf aan wat ze wel en

niet kan en wil als vereniging. Welzijnsinstellingen lijken daarbij geschikte partners omdat zij al
ervaring met buurtkamers en subsidie relaties met de gemeente hebben. Horecaondernemers

kunnen helpen bij de exploitatie. Buurt initiatieven, als de Zuidermarkt, kunnen de bredere
samenhang met de buurt verder borgen. Opdracht aan het bestuur is om actief aan tafel te

blijven als gesprekspartner, initiatieven te nemen en invloed uit te oefenen op de inrichting en
programmering van de Buurtkamer en de Buurttuin.

3. De verkenning van de samenwerking met andere partijen

De vereniging Vondeldorp wil in de samenwerking met andere partijen graag de volgende 
bijdragen aan de Buurtkamer leveren vanuit Vondeldorp:

Financieel (Zie ook bijlage 1)
1. € 2.500 groeiend naar mogelijk € 5.000 per jaar voor huren van ruimtes en/of afdekken 

van kosten van de Buurtkamer;
2. Investering van € 5.000 in inrichting Buurtkamer;
3. Mee organiseren van een buurtfondsenwervingsactie in de buurt voor inrichting 

Buurtkamer, Terras en Tuin;
4. Het aanbrengen van andere huurders uit het eigen netwerk van Vondeldorp;

Beheren van de Buurtkamer
5. Door de week overdag leveren van gastvrouwen en gastheren voor laagdrempelige 

openbare Buurtkamer met de horecafunctie, die de buurtbewoners van jong tot oud 
verbindt;

6. Het oprichten van een tuinbeheerwerkgroep voor het inrichten en het onderhoud van de 
Buurttuin.1

1 Voor de inrichting van de buurttuin is een plan ingediend bij Buurtbudget Oud Zuid. Dat plan is door 360 
buurtbewoners ondersteund en er werden 39 keer aanbevelingsteksten bij geschreven. Dat plan is separaat op te 
vragen. Buurttuin Oud Zuid Groene oase voor ontmoeting
Een openbare buurtbinnentuin met gezellige zitjes voor ontmoeting op het schoolplein aan de Dufaystraat 19.
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Programmering2

7. Het verbinden van de Buurtkamer en de Buurttuin met andere buurtgebonden 
initiatieven;

8. Beschikbaar stellen van het buurtnetwerk van meer dan 500 leden;
9. Verrichten onderhoud van de Buurttuin met buurtgenoten;3

10. Ontwikkelen van nieuwe activiteiten gericht op zelfstandig, vitaal, veilig, gelukkig en 
gezond wonen in een buurt die actief vormgegeven wordt met en door de bewoners, 
samen met Welzijns- en eventueel Zorgpartijen.

Voor de andere elementen van het exploiteren van de Buurtkamer zoekt Vondeldorp de 
samenwerking met andere partijen. Dat zijn:

1. Het aangaan van de huurdersrelatie met de Stichting Dufay of de gemeente. Vondeldorp 
onderzoekt graag samen met die ander partijen een werkvorm om niet de formele 
huurdersrelatie aan te hoeven gaan, maar wel samen het stuur over de Buurtkamer te 
kunnen hebben.

2. Het aanspreekpunt zijn voor het verhuren van de ruimte voor activiteiten in het weekend, 
vergaderingen van buurtbewoners, feestjes voor en van bedrijven en buurtbewoners.

3. Het exploiteren of laten exploiteren van een openbare Buurtkamer met horecafunctie 
(koffie, thee, sapjes, wijn, bier, lunches, catering bij feestjes).

4. Het mee programmeren van de buurtactiviteiten.
5. Het beschikbaar stellen van infrastructuren voor verhuur en beheer van Buurtkamer. 

Daarvoor zijn gesprekken met Combiwel en Cordaan gevoerd. Combiwel is bereid om samen te 
werken, als de financiële middelen voor de huur en andere exploitatiekosten geregeld kan 
worden met het stadsdeel Zuid. Dat is gemeld bij Stadsdeel Zuid.

Zoals het er nu naar uitziet moet er een huurcontract van 5-10 jaar worden aangegaan voor € 
35.000 tot 40.000 per jaar en moet de exploitatie vervolgens rendabel gemaakt worden. Voor de 
inrichting van de Buurtkamer en de keuken, met de door de buurt gewenste sfeer en uitstraling, 
is een geschatte investering van € 100.000 nodig. 

Wij weten als buurtbewoners wat wij kunnen en willen, dat is hierboven geschetst. Wij zijn 
daarover in gesprek met Combiwel. In die gesprekken werken wij samen aan een model 
waarbinnen buurtbewoners samen met een buurtvereniging op gelijkwaardige voet met 
welzijspartijen, met ieder hun eigen bijzondere bijdragen, een Buurtkamer en Buurttuin 
realiseren.

6. Samenwerking met de zorgpartijen in het Buurt- en Zorgcentrum 

Het gezamenlijke idee tot zover is dat het in hetzelfde pand realiseren van zorg en ontmoeting, 
kan leiden tot nieuwe verbanden in de wijk tussen buurtbewoners. De activiteiten van 
Vondeldorp kunnen daarbij voor de buurt de draaggolf zijn voor meer onderlinge contacten. 
Gesteund door die contacten wordt langer in de buurt blijven wonen beter bereikbaar. Wij reiken 
vanuit de buurt al langer de hand aan de zorgprofessionals en ontwikkelen graag samen nieuwe
initiatieven voor cohesie en verbinding van mensen in de buurt.

2 Zie ook bijlagen 3 en 4.

3 Zie het plan: Buurttuin Oud Zuid/Groene oase voor ontmoeting: Een openbare buurtbinnentuin met gezellige 
zitjes voor ontmoeting op het schoolplein aan de Dufaystraat 19.
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Concrete initiatieven samen kunnen zijn:

1. Verwijzing van patiënten naar de gastheren en gastvrouwen in Buurtkamer.
2. Voorlichting aan de patiënten geven over de activiteiten in de Buurtkamer en de Buurttuin
3. Voorlichting aan de patiënten geven over de activiteiten van Vondeldorp voor 

buurtcontacten en wegwijs in de buurtondersteuning.
4. Samen met Vondeldorp organiseren van beweeg- en vitaliteitsactiviteiten 

(fysiotherapeuten in hun sportzaal en in de tuin).
5. Buurtvoorlichting organiseren samen met Vondeldorp met lezingen in de Buurtkamer 

door de zorgprofessionals. 
6. Investering in de Buurtkamer vanuit de zorgprofessionals om activiteiten in de 

Buurtkamer mogelijk te maken, als return op de unieke zorglocatie die door deze 
samenwerking voor hen mogelijk is gemaakt.

7. Initiatieven ontwikkelen om te kijken hoe onderlinge buurtsteun vanuit de Buurtkamer kan
bijdragen aan het minder behoefte aan professionele ondersteuning. (Eventueel pilots 
met Zorgverzekeraars en de Gemeente als WMO-verantwoordelijke)

8. Samen met Welzijn gerichte initiatieven ontplooien om meer mensen van het krachtige 
buurtnetwerk van de vereniging Vondeldorp te laten profiteren.

In een separate notitie Buurtkracht en Zorg Onderlinge contacten en verbinding, sterke 
sociale netwerken, bevorderen plezierig langer zelfstandig wonen in de buurt, is vanuit de 
buurtbewoners uitgewerkt hoe buurtkracht activiteiten, waar nodig in samenhang met welzijn en 
zorg, de basis vormen voor onderlinge cohesie en contacten in de buurt. Duidelijk is dat die 
activiteiten, in en van de buurt, nog laagdrempeliger kunnen worden door een fysieke 
ontmoetingslocatie met de Buurtkamer en Buurttuin in de Dufayschool.

Bestuur Stadsdorp Vondeldorp 08082020
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Bijlage 1: Financiële acties Vondeldorp

ALV op 9 november akkoord gegaan met:
• Eenmalige startsubsidie à € 5.000 (uit de reserves)
• Jaarlijkse bijdrage in eventueel exploitatietekort à € 2.500. 
• Jaarlijkse exploitatiegarantie à € 2.500 ten behoeve van zaalhuur activiteiten 

georganiseerd door Vondeldorp.
• Buurtfondsenwerving voor de inrichting.

Subsidieaanvragen doen
Subsidiemogelijkheden die er voor de bewonersactiviteiten zijn
Subsidies voor de verduurzaming en vergroening zoals:

• Groene daken en gevels 2019
• Subsidie Ruimte voor duurzaam initiatief – projectvoorbereiding
• Stadslandbouw- en Voedselinitiatieven
• Vergroen je buurt
• Projectvoorbereiding duurzame initiatieven

Subsidies voor het participerend en van zorg voorzien in de buurt te kunnen wonen zoals:
• Subsidie Basisvoorziening activering, participatie en sociale accommodaties
• Subsidie Basisvoorziening maatschappelijke dienstverlening
• Subsidie Basisvoorziening mantelzorgondersteuning
• Subsidie Basisvoorziening versterken vrijwillige inzet en informele netwerken
• Subsidie Maatschappelijk initiatief Zuid voor overnemen van taken van overheid en 

welzijnsinstellingen
Algemene activiteiten subsidies

• Subsidie Bewonersinitiatieven in Zuid
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Bijlage 2:     Programmering van de Buurtkamer

Concept Programmering en Openingstijden Buurtkamer
Voorbeeld week activiteitenprogramma week

Maandagochtend en middag 10.00-17.00 uur
Buurtkamer,
Open voor ontmoeting, koffie, thee, borrel en lunch 
Open voor buurtactiviteiten als samen bridgen, schaken, schilderen, naaien, koken etc.
Terras en tuin, open voor ontmoeting en tuinieren
Kamer, te huur voor activiteiten uit de buurt
Repair- en knutsel-atelier: op plein als het mogelijk is
Maandagavond 18.00-23.00 uur
Buurtkamer, te huur voor buurt festiviteiten en vergaderingen
Kamer, te huur voor activiteiten uit de buurt
Oud Zuid werkgroep Duurzaam
Dinsdagochtend en middag 10.00-17.00 uur
Buurtkamer, terras en tuin open voor ontmoeting, koffie, thee, borrel en lunch
Koffieochtend Vondeldorp.
Tuinbuurtgroep
Terras en tuin, open voor ontmoeting en tuinieren
Kamer, te huur voor activiteiten uit de buurt
Pilatusgroep Vondeldorp in oefenzaal fysiotherapeuten
Repair- en knutsel-atelier: op plein als het mogelijk is
Dinsdagavond 18.00-23.00 uur
Buurtkamer, te huur voor buurt festiviteiten en vergaderingen
Filmavond (georganiseerd vanuit Vondeldorp)
Kamer, te huur voor activiteiten uit de buurt
Woensdagochtend en middag 10.00-17.00 uur
Buurtkamer, open voor ontmoeting, koffie, thee, borrel en lunch. 
Vondeldorp Informatie Punt
Terras en tuin, open voor ontmoeting en tuinieren
Repetities Vondeldorpensemble
Kamer, te huur voor activiteiten uit de buurt
Woensdagavond 18.00-23.00 uur
Buurtkamer, te huur voor buurt festiviteiten en vergaderingen.
Filmavond/Voetbalavond (georganiseerd vanuit Vondeldorp)
Kamer, te huur voor activiteiten uit de buurt
Donderdagochtend en middag 10.00-17.00 uur
Buurtkamer, open voor ontmoeting, koffie, thee, borrel en lunch. 
Ouder/Peuterochtend voor de buurt
Terras en tuin, open voor ontmoeting en tuinieren
Kamer, te huur voor activiteiten uit de buurt
Ouderen voor Jongeren arbeidsmarktperspectief
Repair- en knutsel-atelier: op plein als het mogelijk is
Donderdagavond 18.00-23.00 uur
Buurtkamer, te huur voor buurt festiviteiten en vergaderingen.
Lezingavond (georganiseerd vanuit Vondeldorp)
Kamer, te huur voor activiteiten uit de buur
Vrijdagochtend en middag 10.00-17.00 uur
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Buurtkamer, open voor ontmoeting, koffie, thee, borrel en lunch. 
Klaverjas/bridgeochtend (georganiseerd door Vondeldorp)
Terras en tuin, open voor ontmoeting en tuinieren
Kamer, te huur voor activiteiten uit de buurt
Vrijdagavond 18.00-23.00 uur
Buurtkamer, te huur voor buurt festiviteiten en vergaderingen. 
Repetities koor, toneel en ensemble Vondeldorp
Kamer, te huur voor activiteiten uit de buurt
Zaterdagochtend en middag 10.00-17.00 uur
Borrel Vereniging Vondeldorp
Buurtkamer, te huur voor activiteiten uit de buurt.
Tuin, open voor ontmoeting en tuinieren
Tuinbuurtgroep
Kamer, te huur voor activiteiten uit de buurt
Repair- en knutsel-atelier: op plein als het mogelijk is
Zaterdagavond 18.00-23.00 uur
Buurtkamer, te huur voor buurt festiviteiten en vergaderingen.
Kamer, te huur voor activiteiten uit de buurt
Zondagochtend en middag 10.00-17.00 uur
Buurtkamer, te huur voor activiteiten uit de buurt.
Terras en tuin, open voor ontmoeting en tuinieren
Kamer, te huur voor activiteiten uit de buurt
Zondagavond 18.00-23.00 uur
Buurtkamer, te huur voor buurt festiviteiten en vergaderingen.

Overzicht van mogelijke activiteiten in de Buurtkamer, de kamer, Het Repair- & Knutsel-
atelier en de Tuin
Koffie thee/drinken met gebak, Ontbijten, Lunchen (huisartsen, zorgprofessionals, buurtbewo-
ners, kantoren uit de buurt), Film, Lezingen, Zomers op terras zitten, Ontmoeting/Afspraken, 
Reparatie honk, Fietsplan, service , (Zomer)feest, Kerstdiners, Optredens, toneel, muziek, Re-
petitie toneel, muziek, koor, (Buurt)Borrels, Privé feesten, Verjaardagen, Jubilea, Vergaderin-
gen buurtbewoners, Vergaderingen werkgroepen, Café ruimte, Tuinieren, Kruidentuin, Yoga, 
Pilates, Mindfulness, Dance for Health, Bewegen voor ouderen, Stilteruimte (tuinhuisje), Lees-
tafel, (Omruil)bibliotheek, Leesruimte, Exposities van buurtbewoners, Schaken/dammen, 
Kookclub, Eetgroepen, Knutselruimte (voor kinderen), Jongerenactiviteiten, Speelhoek (groot) 
ouder/kind café, Filmavonden, Samen voetbal kijken T.V. Scherm, Tai Chi buiten, Flexwerk-
plekken, ICT Helpdesk, Dansavonden, Informatie inloop punt: Duurzaam wonen, Informatie in-
loop punt : VIP 
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Bijlage 3: Lijst met soort activiteiten gekoppeld aan de ruimtes van de buurtkamer.

Aard activiteit Ruimte
Grandcafé Keuken Spreekkamer MF-ka-

mer
Tuin

Terras
Zaal
Fysio

Filmavonden x
Werkgroepen x
Lezingen x
Bewoners vergaderingen x x
Yoga en Pilatus/Tai Chi etc. x x
Repetities van orkest x
Repetities van koor x
Uitvoeringen x
Repair/knutsel-honk x
Lunchgelegenheid x x
Kookgroepen x x
Flexplekken voor de buurt x x
Tuinieren x
Buurttoneelgroep x
Leeshoek/tafel x x
Vondel Informatie Punt x x
Hobbylessen in het 
repair/knutsel-honk

x

Cursussen x x
Schaken/dammen/Spellen x x x
Voorlichting door zorgprofessi-
onals.

x x x

PubQuiz x
Koffieochtend x x x
Theekrans x x x
Maaltijd service x x
Buurt-ontmoetingsplek x x x
Vondeldorp borrels x x x
Bewegen voor ouderen x x
Dansavonden x
Vondeldorp Informatiepunt 
Duurzaam

x x

Besloten feestjes x x
ICT-helpdesk x x
Kerst/bevrijdingsdiner x x x
Algemene Leden Vergadering x x
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Bijlage 4. Buurttuin Oud Zuid/Groene oase voor ontmoeting: Een openbare 
buurtbinnentuin met gezellige zitjes voor ontmoeting op het schoolplein aan de 
Dufaystraat 19. 

Het vergroenen van de buurt en het creëren van een fijne tuin in de versteende omgeving van 
de Dufaystraat is een echte bewonersactie. Die actie past bij Vondeldorp en Vondeldorp zou 
daar ook de verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Hiermee houdt de vereniging een vinger 
in de pap van de ontwikkeling van de Buurtkamer. Tevens is dit een extra aanbod in de activitei-
tenprogrammering. Onder de leden kan gepeild worden of er een tuingroep kan worden opge-
richt die in 2020 de plannen ontwikkelt voor de tuin en wellicht najaar 2020 de tuin aanleg alvast 
kan voorbereiden. In de ledenenquête boden de eerste leden zich al aan voor tuinactiviteiten. 
Die zouden met de volgende acties kunnen starten.

• Dien een aanvraag als buurtbewoners in voor de subsidie ‘Vergroen je buurt’ voor de tuin
op het voormalige schoolplein (max bedrag € 5.000, -)

• Benader tuincentra of zij bereid zijn te helpen met de inrichting.

• Onderzoek welke hoveniers in de buurt tuinen onderhouden en kijk of zij mee willen hel-
pen.

• Benader de lagere scholen uit de buurt of zij schooltuinprojecten zouden willen in de 
buurt in de tuin van de Buurtkamer.

• Benader de Zuidermarkt of zij willen samenwerken rond de tuin.

Zie ook het plan: Buurttuin Oud Zuid/Groene oase voor ontmoeting: Een openbare buurtbinnen-
tuin met gezellige zitjes voor ontmoeting op het schoolplein aan de Dufaystraat 19.

10



Bijlage 5: Repair/knutselatelier voor jong en oud

Het repair/knutselatelier achter in de tuin is een echte bewonersactie. Die actie past bij Vondel-
dorp en Vondeldorp zou daar ook de verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Dit is een extra 
aanbod in de activiteitenprogrammering. Het zou zinvol zijn een peiling onder de leden te doen 
of er een repair/knutselgroep kan worden opgericht die in 2020 de plannen ontwikkelt en wellicht
najaar 2020 de bouw van het atelier vast kan voorbereiden en de volgende acties kan oppak-
ken.

• Dien een aanvraag als buurtbewoners in voor de subsidie Subsidie Maatschappelijk initi-
atief Zuid” voor overnemen van taken van overheid en welzijnsinstellingen 

• Benader bouwmarkten of zij het atelier willen sponsoren.

Een lid van Vondeldorp diende voor het Repair/knutselatelier een plan in bij Buurtbudget Oud-
Zuid.
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