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Street Art in speeltuin Confucius

NIEUW-WEST Een weekend lang 
schilderde de Argentijnse kunstenaar 
Emmanuel Alaniz in speeltuin Con-
fucius, Geuzenveld, aan de nieuw-
ste muurschildering van het Street 
Art Museum Amsterdam (SAMA). 
Dit openluchtmuseum met roots in 
Nieuw-West plakte er dit keer een 
mooie boodschap aan vast: de eer-
ste 1000 dagen van een leven zijn 
ontzettend belangrijk.

Het nieuwste 
kunstwerk van 
Emmanuel Alaniz

Een groot, vrolijk kunstwerk in de 
speeltuin aan de Lodewijk van Deys-
selstraat/Dr. H. Colijnstraat zag Ruth 
Weijermars in het weekend van 17 
oktober tot stand komen. En daar is 
de buurtbewoner en projectleider van 
Food4Smiles, dat de opdracht ervoor 
gaf aan SAMA, blij mee. “Food4S-
miles wil dat ieder kind een gezon-
de start krijgt. Deze muurschildering 
staat in de buurt, in de speeltuin, en 
bereikt zo de doelgroep: ouders met 
jonge kinderen. Hun willen we mee-
geven dat een gezonde start de basis 
is voor een gezond leven.”

We horen geregeld 
dat moeders graag 
willen dat de vaders 
meer betrokken zijn 

Harmonie en liefde
Het nieuwste kunstwerk van Emma-
nuel Alaniz, die eerder ook teken-
de voor de enorme muurschildering 
aan de M.C. Addickstraat in Sloter-
meer, toont de belangrijkste dagen 
uit een mensenleven. Vanaf de con-

ceptie tot aan de peutertijd. In die pe-
riode wordt de basis gelegd voor een 
gezonde groei en voor de ontwikke-
ling op latere leeftijd. Tijdens work-
shops gaven ouders uit de buurt in-
put voor de tekening. 

Het resultaat is een vrolijk geheel 
dat harmonie en liefde benadrukt. 
Weijermars: “Wie aan een gezond 
leven denkt, denkt in eerste instan-
tie aan juiste voeding en voldoende 
beweging. Maar harmonie en liefde 
zijn net zo belangrijk.” Ook de keu-
ze voor een vaderfiguur op de muur-
schildering is een bewuste. “De moe-
der is van nature betrokken; het kind 
groeit immers in haar. We horen ge-
regeld dat moeders graag willen dat 
de vaders meer betrokken zijn. We 

hopen zonder oordeel hier mee te 
geven hoe belangrijk ook de rol van 
de vader is.”

Geen vanzelfsprekendheid
Een gezonde leefstijl, merkt ook 
Weijermars in haar werk als gezond-
heidsambassadeur in Nieuw-West, is 
niet voor iedereen een vanzelfspre-
kendheid. Daarom zoekt Food4S-
miles samen met ouders naar ma-
nieren om ouders te ondersteunen 
tijdens deze belangrijke periode. 
Weijermars: “Regelmatig delen we 
nieuwe inzichten over de eerste 1000 
dagen van kinderen in Nieuw-West. 
Eerder deden we dat door de uitgave 
van een door ouders gemaakt infor-
matief tijdschrift. Dit keer doen we 
dat in de vorm van kunst. Binnen-

kort komen we in samenwerking met 
The Beach met een theetuin.” Hou 
hiervoor de Facebook (www.facebook.
com/food4smiles) en Instagram (@
food4smiles) in de gaten. Voor meer 
informatie over het Street Art Muse-
um zie www.streetartmuseumam-
sterdam.com.

SHIRLEY BRANDEIS

 ■ Een vrolijk kunstwerk met een boodschap. (FOTO: BRANDEISFOTOGRAFIE)

Enkel glas?
Niet van deze tijd!
Doe er wat aan.
!WOON helpt je op weg

www.wooninfo.nl/energie

thuis in de stad

 
 

Tandheelkunde centrum in Osdorp 

Klikgebit nodig!Maak 
direct een afspraak 
voor een GRATIS 
intakegesprek

U kunt bij onze tandarts, mondhygiënist, kaakchirurg, implantoloog, 
tandprotheticus en orthodontist terecht voor: kroon- en brugwerk,
esthetische tandheelkunde, prothese, tandvlees-behandeling, 
wortelkanaalbehandeling, implantologie.

 

Pieter Calandlaan 327 • 020-7767989

 

www.tpi-tandartsen.nl 

intakegesprek

   Scherpe prijzen (buiten standaard tandartstarieven) voor 
   implantaten, kronen en bruggen of protheses omdat we 
   beschikken over ons eigen tandtechnisch laboratorium

Zorgt voor uw Kunstgebit

• Volledige boven- en onderprothese
• Gebitsprothese op implantaten
• Gedeeltelijke prothese, frame en plaatje
• Reparaties en aanpassingen
• Aangesloten bij uw zorgverzekeraar
• Reparaties klaar terwijl U wacht
• Bel of kom langs voor een afspraak
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NIEUW-WEST – Een verzameling van bewoners en ondernemers rond de Sloterplas, die zich, 
samen met het stadsdeel, willen inzetten voor een schoon en veilig Sloterpark kwamen onlangs 
naar de tweede bijeenkomst van het ‘Vuilnis Oproer’, om de volgende stap te zetten.

Afgelopen zomer namen diverse be-
woners en ondernemers die rond de 
Sloterplas wonen of werken, onafhan-
kelijk van elkaar het initiatief om een 
deel van het Sloterpark schoon, heel 
en veilig te krijgen. Sommigen de-
den dit al jaren. Door intensiever ge-
bruik van dat ‘groen’ en wegens struc-
turele onderbezetting van de afdeling 
Reiniging in ons stadsdeel, namen 
de ergernissen over de viezigheid en 
onveiligheid toe.Om de krachten van 
de afzonderlijke initiatieven te bun-
delen en om na te gaan hoe vervui-
ling van het Sloterpark volgend jaar 
kan worden voorkómen, organiseer-
den de Ru Paré Community samen 
met Buurtwerkplaats op in septem-
ber een bijeenkomst, het ‘Vuilnis Op-
roer’ met alle betrokkenen. Het doel 
was: elkaar leren kennen; inventari-

seren voor welke gebieden rond de 
Sloterplas vrijwilligers al hun handen 
uit de mouwen steken; én proberen 
om onderscheid te maken tussen ta-
ken die ‘bij het stadsdeel horen’, en 
ondersteunende taken voor vrijwilli-
gers. Vorige week dus het vervolg op 
het ‘Vuilnis Oproer’.

Deelnemers
Zo’n tien actieve bewoners, ver-
spreid over Nieuw-West, namen 
deel aan de ZOOM-bijeenkomst. 
Zij vertegenwoordigden evenzoveel 
(zwerf )vuil-groepen. Vanuit stads-
deel Nieuw-West was Erik Bobeldijk 
(SP) aanwezig, als dagelijks bestuur-
der onder andere verantwoordelijk 
voor de Reiniging.
Ook sloot de gebiedsmakelaar Sloter-
plas-Sloterpark, Mendy Baumeister, 

aan. Zij bracht het goede nieuws, dat 
het stadsdeel de extra afvalbakken over-
neemt die deze zomer particulier waren 
aangeschaft voor het Sloterstrand. Vol-
gend seizoen worden ze weer gebruikt. 
Ook heeft Nieuw-West al extra bakken 
rond de Natureluur geregeld.

Twee aparte taken
De aanwezigen waren het er snel over 
eens dat ‘samenwerking tussen over-
heid en bewoners’ het beste resultaat 
zal opleveren. Dat neemt niet weg, 
dat wel twee gescheiden taken wer-
den benoemd: het schoonhouden en 
reinigen van afvalbakken en de recre-
atieterreinen is een taak van de over-
heid en vrijwilligers kunnen daarbij 
ondersteunen, door bijvoorbeeld
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‘Vuilnis Oproer’ rond de Sloterplas

Telefooncirkels 
van start
NIEUW-WEST – Een telefooncir-
kel is een groepje senioren dat el-
kaar iedere ochtend even belt en 
vraagt hoe het ermee gaat. Bewo-
nersorganisatie Eigenwijks on-
dersteunt diverse telefooncirkels. 
Recent zijn de telefooncirkels in 
De Aker, Sloten, Nieuw Sloten 
en Osdorp van start gegaan.

Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden bij opbouwwerkers 
Doreen van den Berg (De Aker), 
Stefania Maginzali (Sloten en 
Nieuw Sloten) en Assia Ame-
ziane (Osdorp). Van den Berg: 
“Wij spreken veel bewoners in 
de buurt. Een mijnheer vertelde 
dat hij in de coronatijd nergens 
naartoe kan. Hij wil via de tele-
foon graag in contact komen met 
leeftijdgenoten. Zo kwam bij Ei-
genwijks het idee voor een tele-
fooncirkel tot stand.”
Maginzali: “Een groepje senio-
ren vormt samen de telefoon-
cirkel. Iedere ochtend bellen 
zij elkaar, in een vaste volgor-
de. De begeleider van een cir-
kel belt de eerste bewoner in 
het rijtje. Deze belt vervolgens 
naar de volgende deelnemer in 
de cirkel. Tot de cirkel zich met 
een belletje naar de begeleider 
weer sluit.” Aansluiten? Sloten 
en Nieuw Sloten: Stefania Ma-
ginzali, 06 3331 9681; De Aker: 
Doreen van den Berg, 06 2863 
9214; Osdorp: Assia Ameziane, 
06 2850 0422.


