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Buurtkamer Casa Jepie Makandra 
succesvol van start 

 

We schreven er al eerder over, maar laten we toch 
even het geheugen opfrissen. Wat is Casa Jepie Ma-
kandra (CJM) ook alweer? CJM is een bewonerspro-
ject dat is opgezet door Eigen Haard, Stadgenoot, 
stadsdeel Zuidoost, DWI en Kansrijk Zuidoost. De 
naam Casa Jepie Makandra is een combinatie van het 
Spaans  en  Surinaams  en  betekent  letterlijk:  ‘Huize Help 

Elkaar’. In het centrum komen mensen die ofwel wat 
hulp kunnen gebruiken, ofwel hun hulp komen aan-
bieden. Naar leeftijd, kleur en afkomst wordt niet 
gekeken. Iedereen is er welkom. 
 
Medewerker Herman  Oosterbaan:  “Holendrecht is 

een wijk waar het niet met iedereen even goed gaat. Na-

tuurlijk zijn er genoeg mensen met een baan en gaan de 

meeste kinderen gewoon naar school. Toch zijn er ook men-

sen die dreigen af te haken. Dat kan te maken hebben met 

gezondheid, de financiële situatie, problemen met de opvoe-

ding etc.”  Vervolgens  vertelt  hij  over  de  succesvolle  
kookclub op donderdagnamiddag. Iedereen uit de 
buurt  mag  voor  €  1,50  aanschuiven  voor  een  
heerlijke maaltijd. En kinderen tot zeventien 
eten nog eens gratis mee ook. Vrijwilliger 
Olivia  Struiken  vult  aan:  “er komen wekelijks al 

rond de twintig volwassen en bijna net zoveel 

kinderen. Niet alleen krijgen de mensen uit de 

buurt zo een gezonde en spotgoedkope maaltijd 

binnen, ook komen ze er weer eens uit en zijn ze 

lekker tussen de mensen. Je ziet sommige mensen 

echt  helemaal  opfleuren.” 

 

Projectleider Juriaan Otto die namens Eigen 
Haard en Stadgenoot het project met enthousiaste en 
betrokken  buurtbewoners  opzet  bevestigt:  “veel men-

sen zijn vergeten hoe men op een goede manier kan samen-

leven in een kwetsbare buurt. Juist als je gezondheid te 

wensen overlaat, als er niet genoeg inkomsten binnenkomen 

en als je dreigt te vereenzamen, is het goed je blik naar 

buiten te richten.”  Zo  gezegd  zo gedaan, maar wat 
hebben Otto en zijn team dan concreet bereikt tot nu 
toe? Wel, een blik op de website zegt eigenlijk alles. Er 
is een gratis klussen- en tuindienst. Maar er is ook een 
formulierenbrigade die mensen helpt bij het lezen en 
invullen van lastige formulieren. Ook is er een 
schuldhulpspreekuur. Mensen die eigenlijk al weten 
dat ze in de problemen komen, kunnen met hun ver-
haal naar de buurtkamer komen en daar worden zij 
dan geholpen door mensen die het zelf ook allemaal 
hebben meegemaakt. CJM lost de problemen niet op, 
maar zorgt er wel voor dat mensen worden doorver-
wezen naar de juiste instanties. 
 
Formulierenbrigadist Sandra van der Wal: 
“eigenlijk grijpt alles in elkaar bij CJM. Er is nooit maar 1 

probleem. Daarom bieden wij ook van alles aan. Op maan-

dagochtend  is  er  bij  ons  voor  €  1  een  ontbijt  en  in  het  week-

end bieden wij met de Kidsclub activiteiten voor kinderen 

aan. En als mensen in de schulden dreigen te komen, kun-

nen ze met hun rekeningen en aanmaningen bij ons terecht. 

1 ding staat echter wel altijd voorop, we gaan uit van de 

verantwoordelijkheid die mensen zelf bereid zijn te nemen.”   
 
Is CJM succesvol? Jazeker. Wekelijks worden er klus-
sen gedaan, zit de kookclub vol en komen mensen 
met hun brieven en rekeningen naar het formulieren-
spreekuur. Wat te denken van de Indische kookclub 
op maandagmiddag, het succesvolle spreekuur Bio-
grafisch Ouderschap van Cyntia Carter voor met na-
me jonge ouders en de handwerkgroep op vrijdagoch-
tend. Zoals het er nu naar uitziet gaat het project in 
2012 gewoon door. En als we de mensen van CJM 
mogen geloven, is dat heel goed voor de wijk Holen-

drecht en de mensen die er wonen. 
 
Kijk op www.casajepiemakandra.nl  
of bel (020) – 697 0185.  
Of stuur een mail naar 
casajepiemakandra@live.nl   
CJM zit aan het  
Opheusdenhof 112.  
  


