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Kinderopvang
In haar persoonlijke netwerk kent raadslid 
Berneditha Rijssel-Omusuo een eigenaresse van 
een kinderdagverblijf. Hoe gaat het daar, wilde 
ze weten. Dus belde ze op en ging langs, maar 
wel corona-veilig natuurlijk. Stil is het er, maar 
niet leeg. Want er zijn een paar kinderen van 
ouders met vitale beroepen. Maar eigenaresse 
Leonie Hofstra maakt zich juist veel zorgen 
over de kinderen die niét mogen komen. Ze 
heeft helder voor ogen welke kinderen het 
juist heel hard nodig hebben om dagelijks op 
de kinderopvang te zijn. Bijvoorbeeld omdat de 
thuissituatie niet ideaal is. Die kinders vallen 
tussen wal en schip, ze passen niet in een hokje 
met code rood of oranje. Kan er iets bedacht 
worden om voor juist die kwetsbare groep iets 
te doen? Berneditha weet wie ze moet hebben 
in het gemeentehuis en informeerde de amb-
tenaar. Die gaat het uitzoeken. Ook zo komen 
berichten uit de stad op de goede plek.

Telefoonmaatje
Zoubida Bouljhaf stuitte op Facebook op de 
pagina Coronamaatjes Almere. Een pagina die 
opgericht is door de wijkteams om kwetsbare 
inwoners van Almere te ondersteunen met de 
boodschappen, de hond uitlaten of een luiste-
rend oor. Kost een uurtje per week. Ze liet een 
berichtje achter bij de pagina Coronamaatjes van 
haar wijk en werd meteen door iemand van het 
wijkteam benaderd. Nu is ze telefoonmaatje van 
enkele buurtgenoten. Sommigen zijn alleen en 
zitten echt wel om een praatje verlegen, maar 
vinden het moeilijk om zelf iemand te bellen. 
En soms hebben ze gewoon niemand. "Dit 
is hartstikke fijn om te doen, ik merk dat er 
zoveel mensen zijn die behoefte hebben aan 
een gesprekje over van alles en nog wat. Ik 
maak iemand al blij door alleen te luisteren. 
Veel meer zouden dit moeten doen, bellen, 
boodschappen of een rondje met de hond."

Rust dankzij kennis
Rick van Mourik is in het dagelijks leven advi-
seur boekhouding en belastingen. Als fractie-
assistent is hij bovengemiddeld geïnformeerd 
over wat de gemeente doet om inwoners en 
ondernemers te ondersteunen. En dat komt 
even bijzonder goed van pas, want hij wordt 
'plat' gebeld door bezorgde mensen. En dat zijn 
niet eens zijn eigen klanten. Hoe ze hem weten 
te vinden is hem een raadsel, maar omdat hij 
voor de raad vaak in de stad is, denkt hij dat dat 
een factor is. Sommige bellers zijn in paniek, 
ze komen er even niet uit en weten niet waar 
en hoe ze hulp moeten zoeken. Omdat hij het 
kan uitleggen, lukt het om de meesten weer tot 
rust te brengen. "Grappig is dat ik mijn eigen 
klanten ook pro-actief bel om ze hier doorheen 
te helpen, maar daar kom ik soms niet eens aan 
toe. Als ik ze dan een dagje later aan de lijn 
krijg, begrijpen ze het wel. Gelukkig."

G-Krachtpanel
Op initiatief van raadslid Rachida Moreira-
Figueiredo vergaderden zes raadsleden 
online over hun samenwerking met het 
G-Krachtpanel. Het was niet een officiële 
vergadering (dus niet door het presidium 
geagendeerd), maar gewoon een aantal raads-
leden die spraken over hoe ze persoonlijk én 
samen iets kunnen betekenen voor mensen 
met een beperking. Uit de lucht vallen kwam 
het niet, want in november en februari spra-
ken raadsleden en G-Kracht politiek panel 
al met elkaar. Het panel brengt wezenlijke 
aandachtspunten in over de voorzieningen 
en toegankelijkheid in de stad. Maar het gaat 
ook over eenvoudig taalgebruik, een leven 
lang leren en werk vinden als wajonger. En: 
belangrijk is om niet óver deze inwoners te 
praten, maar vooral mét. Maar dat kan dus 
even niet. Daarom bespraken de raadsleden 
in deze videovergadering over wat in weerwil 
van het corona-isolement tóch gedaan kan 
worden. En prompt gingen allemaal met 
'huiswerk' aan de slag.

Laptops tekort
Je ziet het op nationale TV, tal van ambtenaren 
en bestuurders zijn er al mee bezig, maar nog 
altijd zijn er veel kinderen die geen thuison-
derwijs kunnen volgen. Dat komt omdat ze 
simpelweg geen computer of laptop thuis heb-
ben. Raadlid Hassan Buyatui, zelf werkzaam 
in het onderwijs, vindt het te belangrijk om 
dit veel langer te laten voortduren. Dus schoot 
zelf in de actie. Met zijn fractie verzamelde 
hij inmiddels 40 adressen waar een laptop 
nodig is. Hij informeerde het stadsbestuur 
en riep op tot actie. Maar hij weet ook dat 
stadsbestuur en scholen al keihard zoeken 
naar een oplossing. In de tussentijd kon hij via 
zijn netwerk al twee kinderen aan een uitleen-
laptop helpen. Een druppel op de gloeiende 
plaat, maar toch. Hij roept bij deze lezers op 
om een laptop of computer uit te lenen om 

deze kinderen te helpen. Wilt u dat, stuur een 
mail aan raadsgriffie@almere.nl.

Vitaal beroep
Raadslid ben je naast je gewone werk. Dat is 
in deze tijden een uitdaging voor raadslid en 
fractievoorzitter Hans Everhard. Hij is namelijk 
verpleegkundige bij de medische dienst van de 
Oostvaarderskliniek. Ze bereidden zich daar de 
afgelopen weken voor op de komst van corona 
binnen de kliniek en jawel, deze week werden 
twee besmettingen bij patiënten vastgesteld. 
Omdat ze al wat langer verdachte klachten 
hadden, waren ze al in isolatie gehouden. Hans 
heeft naast zijn andere werk ook de zorg gehad 
voor deze twee patiënten. "Buiten dat ik het 
spannend vind, is het ook zwaar werk. Ik draag 
beschermende middelen, het gelaatsmasker 
maakt het moeilijk om te ademen. Je bent je 
daardoor extra bewust van het risico. Dat is 
mentaal ook zwaar. Ik heb toch angst om besmet 
te raken en mijzelf en mijn partner in gevaar te 
brengen. Maar de zorg gaat toch door, altijd."  

Blijf bij met het actuele gemeentelijke nieuws 
op almere.nl/coronavirus    

Rectificatie
Vorige week plaatsen wij de dertien berich-
ten van de fractievoorzitters. Tot onze 
schrik stond er een verkeerde foto bij het 
verhaal van Hans Everhard van de SP. Die 
fout slipte er op de een of andere manier 
doorheen. Hans boden wij onze excuses 
al aan en dat doen wij bij deze ook aan u. 
Plus dat u die foto van Hans nog tegoed 
heeft en dit is 'm. 

U ziet ze niet, maar ze zijn er wel. We vroegen raadsleden om ons te vertellen wat ze deze week deden. Als mens, inwoner of raadslid. We 
moesten ze wel een beetje overhalen om erover te vertellen, want ze vonden het niet nodig om op de voorgrond te treden. Maar omdat we u 
tóch wilden laten weten waar zo zoal mee bezig zijn, kregen we zes verhalen.
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