
 
Wie kom je tegen in de huiskamer van de wijk 

De huiskamers van de wijk zijn van en voor iedereen! Hieronder een kort verhaal om een 

beeld te schetsen van een moment in één van de huiskamers.  

 

Esther heeft net met haar zoontje Sem boodschappen gedaan. Sem ziet door het raam 

van de huiskamer de hoogbejaarde Fred zitten. Fred kijkt voor zich uit, maar zwaait naar 

Sem als hij hem ziet. Sem zwaait terug en vraagt aan zijn moeder of hij naar binnen 

mag. Esther is zelf wel toe aan koffie en besluit naar binnen te lopen. Ze biedt Fred ook 

koffie aan en ze maken een praatje. Ondertussen loopt haar vriendin Yvonne langs met 

haar dochtertje Isa. Ze tikt op het raam en vraagt haar binnen voor een kopje koffie. 

Sem en Isa vragen Fred om een boekje voor te lezen. Fred vindt dit leuk en begint met 

voorlezen. 

 

Als Fred begint te lezen, schuiven ook Ezra en Ali hun stoel dichterbij. Zij wonen sinds 

kort in Nederland en hebben nog wat moeite met de Nederlandse taal. Door aandachtig 

naar Fred te luisteren, leren zij niet alleen de taal maar hebben ze na het verhaal ook 

iets om met elkaar over te praten.  

 

Ben en Ineke zijn ook naar de huiskamer gekomen. Ineke heeft dementie en woont in 

het verpleeghuis bij de huiskamer. Ben bezoekt haar meerdere keren per week. Hij 

neemt haar dan regelmatig mee naar de huiskamer. Daar doen ze mee aan activiteiten 

en leert Ben ook andere mensen kennen. Aan hen kan hij ook wel eens zijn verhaal kwijt, 

want het is soms best zwaar om mantelzorger te zijn. Elke week neemt Ben deel aan de 

toneelles, een initiatief van wijkbewoonster en toneeldocent Nadia. Tijdens die les heeft 

Ben Arjan leren kennen. Arjan is vrijwilliger en helpt Nadia met de techniek en decors.  

De mannen zijn er achter gekomen dat ze van dezelfde soort films houden. Vorige week 

zijn ze dan ook samen naar de bioscoop geweest.  

 

Vlakbij de huiskamer zit ook een middelbare school. Jeffrey, Sanne en Najib komen 

regelmatig in een tussenuur naar de huiskamer. Ze hebben ontdekt dat er gratis wifi is  

en dat deze sneller is dan op school. En er is de rust en ruimte om gezellig met elkaar te 

praten, huiswerk te maken en/of te leren zonder dat de conciërges of leraren op je 

vingers kijken. Terwijl Jeffrey en Sanne aan het kletsen zijn, merkt Najib dat twee 

bezoekers moeite hebben met hun tablet. Marco is met zijn dochtertje van 9 maanden bij 

zijn oma op bezoek en wil haar graag wat foto’s en filmpjes laten zien van haar 

achterkleindochter. Helaas werkt de tablet niet echt mee en heeft Marco geen idee wat 

hij moet doen. Najib is een echte techneut en gek op digitale gadgets. Van een tablet 

weet hij alles, dus loopt hij naar hen toe en helpt hen het probleem op te lossen. Marco 

en zijn oma zijn blij en bedanken Najib hartelijk voor hij weer terugloopt naar zijn 

vrienden.  

 

 


