
Mondkapjes
Er gaat geen dag voorbij of het tekort aan mond-
kapjes komt in het nieuws. Prompt beginnen 
burgers wereldwijd ze zelf te maken. Zo ook 
in Almere. Raadslid Esther Hagelaar verdiepte 
zich wel eerst in het nut ervan, voordat ze aan 
de slag ging. Toen uit steeds meer onderzoeken 
bleek dat een thuis goed gemaakt mondkapje 
dat ook op de goede manier wordt gebruikt wel 
degelijk besmetting helpt voorkomen, was ze 
om. "Ik heb contact gezocht met een van de 
organisatie en was meteen diep onder de indruk. 
Via verschillende wegen is het goede materiaal 
ingezameld, maar ook geld. Je maakt daardoor 
een product van hoge kwaliteit. En er zijn dus 
veel meer mensen bij betrokken. Niet alleen 
om kapjes te naaien, maar ook chauffeurs, 
coördinatoren en inwoners die een inzamelpunt 
beheren. Allemaal vrijwilligers. Het is zo mooi 
om mee te maken, dat bewoners die elkaar 
helemaal nog niet kenden, ineens zo intensief 
samenwerken."  

Doorgaan
Veel raadsleden steken extra tijd in hun contac-
ten in de stad, maar er zijn er ook die nu ineens 
meer tijd nodig hebben voor het raadswerk zelf. 
Zoals raadslid Jesse Luijendijk. Hij is niet alleen 
raadslid, maar ook lid van het presidium, het 
dagelijks bestuur van de raad. Dat stelt de agenda 
vast, beoordeelt de stukken, geeft adviezen en 
zo meer. Maar het presidium zorgt er ook voor 
dat de raad kán vergaderen. Dus zijn ze daar in 
de afgelopen weken razend druk met het vinden 
van nieuwe manieren van werken. "Het is wel 
even doorbijten, want twee onderwerpen waar 
ik als raadslid actief mee bezig ben, vragen op 
dit moment veel aandacht: de bomenkap en 

de Floriade. Maar tegelijk zoeken we in het 
presidium naar de slimste oplossing om het 
politiek werk van de raad weer zo goed mogelijk 
op te pakken en de inwoners goed te blijven 
betrekken. In deze rare tijd ben ik dan iets meer 
dan een bestuurder op hoofdlijnen en steek ik 
ook graag zelf de handen uit de mouwen om 
dingen uit te zoeken."

Dozen met eten
Raadslid Rob Maurits ontfermde zich met zijn 
fractie en politieke partij over het Voedselloket 
Almere. Ze zetten een actie op om Almeerders 
en Almeerse bedrijven te bewegen extra dona-
ties te doen voor het voedselloket. En om dat 
gemakkelijk te maken, richtten ze overal in de 
stad inleverpunten in. Dat bleek een goed idee. 
"Iedere dag komen er producten binnen. Het 
is hartverwarmend om te zien hoeveel er door 
Almeerders wordt geschonken. Dit weekend en 
begin van deze week alweer vijf grote dozen. 
Ook de kantine van het OVC heeft geschonken! 
Vandaag reed ik met een volgeladen auto alles 
naar het VLA. Voor Pasen doen we een Paasactie 
voor jonge kinderen die dit het hardst nodig heb-
ben. We geven Paaseitjes en knutselattributen 
cadeau. We hebben er een hele klus aan gehad 
om al die pakketten samen te stellen en weg 
te brengen, maar het is zó fijn om te doen."

Hart onder de riem
Ook Stichting Wensjes heeft maaltijdpakketten 
voor mensen die in nood zijn gekomen. Raadslid 

Berneditha Rijssel-Omusuo ging polshoogte 
nemen bij Els van Boxtel van de stichting en 
kreeg schrijnende verhalen te horen. "Er is stille 
armoede in onze stad, maar zoals de naam al 
zegt: je hebt er geen weet van. Door de crisis 
is de vraag naar maaltijden alleen maar toege-
nomen, er komen nu ook veel ZZP'ers bij. Het 
is fijn dat er tijdens de crisis extra hulp wordt 
geboden, maar eigenlijk zou dit helemaal niet 
nodig hoeven zijn. Nooit."

Vijf laptops erbij
Vorige week las u over de oproep van Hassan 
Buyatui om laptops te doneren of uit te lenen 
voor kinderen die niet zelf een laptop hebben 
en nu geen thuisonderwijs kunnen volgen.  Een 
inwoner die anoniem wil blijven leverde prompt 
vijf laptops in bij Return-IT met de boodschap 
dat ze voor die kinderen bedoeld waren. Het 
bedrijf heeft ze snel in orde gemaakt. Hassan 
haalde ze op en bracht ze naar de minima-
gezinnen. Nu zijn er al 7 kinderen geholpen. 
Dank voor uw bijdragen. Maar we hebben er 
nog 35 te gaan. Ook doneren: stuur een mail 
aan raadsgriffie@almere.nl wij brengen u snel 
in contact met Hassan.

Eerlijkheid
Esther, die elders op deze pagina ook over de 
mondkapjes vertelde, schreef ook dit.  "Deze 
maandag sprak ik, toen ik het schoolwerk van 
de kinderen mocht ophalen, een aantal moeders. 
Op veilige afstand vroegen we aan elkaar hoe 
het ging. Ieder antwoordde lachend ‘oh, goed 

hoor’. Het lukt wel aardig allemaal. Een moeder 
echter zei eerlijk: 'Nou ik zeg liever niet hoe ik 
me voel. Ik hou van mijn kinderen met heel 
mijn hart, maar mijn jongste houd me nachten 
wakker, terwijl mijn oudste kinderen overdag 
al mijn aandacht vragen. Ik kan dit niet! Ik ben 
hier niet voor gemaakt! Ik weet niet hoe ik dit 
moet volhouden.' Wat heb ik een respect voor 
deze vrouw die zo ontzettend dapper was om 
volledig open kaart te spelen. Door haar eerlijk-
heid konden we niet alleen haar steunen, maar 
durfden ook anderen eerlijk te zijn over hoe zij 
zich voelden. Laten we allemaal leren van deze 
vrouw en eerlijk te antwoorden op de vraag hoe 
het met ons gaat. Want door een eerlijk antwoord 
kunnen we niet alleen onszelf helpen, we geven 
ook de ander ruimte om eerlijk te zijn. Doen 
alsof het allemaal wel goed gaat (terwijl dit niet 
zo is) kan een ander het gevoel geven alleen te 
staan wanneer zij problemen ervaren."

Stuur een kaartje
Zag u het, op het nieuws? De posterijen hebben 
het druk, mensen sturen elkaar ineens weer 
kaartjes. Da's een goed idee, dacht Zoubida 
Boulhjaf. En op dat moment roept ook de 
basisschool waar haar zoon op zit de kinderen 
op om kaartjes te sturen naar mensen in ver-
zorgingstehuizen. Meteen een stapel kaartjes 
gekocht dus. En nu zitten Zoubida en haar 
zoon (die even niet op de foto hoefde...) aan de 
keukentafel kaartjes te schrijven. Doet u mee?      
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