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Jong vindt oud
Al snel na de invoering van de maatregelen 
wilde raadslid Koen Bokhorst iets doen. Omdat 
hij in het verleden iemand in Zorgcentrum 
Buitenhaeghe kende, bood hij daar zijn hulp 
aan. Die bleek reuze welkom. Samen met vrij-
williger Han (zie de foto) bezorgt hij maaltijden 
bij ouderen, die voorheen naar het zorgcentrum 
kwamen, daar aten én het even gezellig hadden. 
Nu zitten ze noodgedwongen thuis. "Het blijft 
dus niet bij simpel bezorgen, want steevast 
maak je een praatje met de mensen. Soms 
zijn het zelfs goede gesprekken, ondanks de 
fysieke afstand. En er is ook iets heel moois 
uit voortgekomen. Ik kwam via Buitenhaeghe 
in contact met een meneer van 91 jaar. Sinds 
de lockdown bel ik hem wekelijks. Het levert 
mooie verhalen en wijze levenslessen op en 
een persoonlijke band tussen iemand van 91 
en 28 jaar." 
   

Studiekeuze 
Ook Hogeschool Windesheim is gesloten. 
Waar het voorjaar normaal in het teken staat 
van het informeren (en enthousiasmeren) van 
de jonge kandidaat-studenten, is er nu alleen 
online verbinding. Nu is het sowieso al niet 
gemakkelijk om op díe leeftijd een studiekeuze 
te maken, de lockdown maakt het voor de aan-
komende studenten extra moeilijk. Voormalig 
Windesheimstudent en raadslid Koen Bokhorst 
werpt zich op als studiebegeleider. Via social 
media stelt hij zich beschikbaar voor vragen van 
jongeren over hun studiekeuze. "De jongeren 
kunnen overal informatie krijgen over hun 
studie, maar ik weet uit ervaring dat je ook met 
iemand wil praten die niet van de onderwijsin-
stelling is. Vroegen kwam je gewoon mensen 
tegen op een open dag, maar nu dus niet. Ik 
hoop dat ik ze zo kan helpen." 
   

IJsjes
Raadslid Jimmy van der Vliet is horecaonder-
nemer in Almere en ervaart zelf aan den lijve 
de gevolgen van de coronacrisis en de genomen 
maatregelen. Hij probeert er niet alleen zelf mee 
om te gaan, maar is ook vraagbaak voor collega-
ondernemers in onze stad. Want hij kent er veel. 
Jimmy is een ras-volksvertegenwoordiger, als er 
wat speelt, gaat hij op zoek naar antwoorden. 
Hij kwam erachter dat ijssalons al hun ver-
kochte ijs inpakten, ook al wilden de klanten 
direct consumeren. Dat kost extra tijd, geld en 
het geeft extra verpakkingsafval, wat ons als 
gemeente ook geld kost. Jimmy weet de weg 
in het stadhuis en vond snel de ambtenaar die 
vertelde dat al dat extra verpakken helemaal niet 
hoeft. Met alleen wat extra aandacht zodat je het 
product en elkaar niet aanraakt kunnen de ijsjes 
nu weer los over de toonbank. Geniet ervan. 
   

Meer politiek
Dat het raadslidmaatschap normaal al een 
tijdrovende ambitie was had fractieassistent 
Pim van Kesteren inmiddels wel ondervonden. 
Hij is vertaler en bijles- en NT2-leraar. Het 
raadswerk daarnaast doen was soms een flinke 
uitdaging. Maar het is nu allemaal anders. Zijn 
werk als vertaler gaat wel gewoon door, maar 
er is ineens tijd voor andere dingen. En die 
steekt hij prompt in de politiek. "Binnen onze 
fractie verdelen wij het werk, ieder fractielid 
pakt andere onderwerpen, dat kan gewoon niet 
anders. Maar nu heb ik wat meer tijd om mij 
te verdiepen meer dingen. Zo spel ik op dit 
moment de Woonvisie en alle reacties daarop. 
En ik ken de stad al heel goed, maar fiets nu 
soms naar plekken waar iets speelt. Ik kan nu 
méér werk maken van de politieke rol die ik 
voor de stad wil spelen. Zo heeft deze moeilijke 
tijd ook z'n voordelen." 
   
Bellen, bellen, bellen
"De contacten met de stad waren altijd al inten-
sief, maar ze zijn alleen maar sterker geworden," 
zegt raadslid Joske Galiart. "Inwoners, maar 
ook organisaties mailen ons nog steeds met 
hun zorgen en wij mailen of bellen hen om te 

vragen hoe het gaat. Op deze manier zijn we 
nog steeds in staat om individuele vragen door 
te leiden naar de juiste personen in het stad-
huis. Net zo belangrijk is het dat we hierdoor 
kunnen blijven signaleren of beleid niet goed 
wordt uitgevoerd en of niet goed (genoeg) is. 
Maar er zijn wel minder mogelijkheden om 
op werkbezoek te gaan of persoonlijk af te 
spreken. Dat ervaren we echt als een gemis. We 
zijn gewend om met een team van vrijwilligers 
zeker ééns per maand een wijk in te trekken om 
daar met bewoners te praten. We doen daarom 
nu extra onze best om in ons eigen netwerk te 
luisteren naar wat er speelt." 
   
Op schoolbezoek
Raadlid Berneditha Rijssel-Omusuo ging op 
bezoek bij Simone de Kruijk, directeur van de 
Meergronden. Na het gesprek kreeg ze een 
rondleiding door de school om te zien hoe ze 
omgaan met de RIVM richtlijnen. Best even 
schrikken. "Simone verwacht uitdagingen als 
de scholen binnenkort weer helemaal open 
gaan zonder concrete handreikingen. Jongeren 
hebben moeite met de 1,5 meter afstand en 
het is met grote aantallen leerlingen niet te 
handhaven. Ze hoopt dat met een gefaseerde 
aanpak kinderen in kleinere groepen eerst naar 
school kunnen (bijvoorbeeld laatste klassen). 
De school biedt nu ook al noodopvang voor 
kinderen. Daarnaast is Simone heel trots op 
hoe haar personeel omgaat met de situatie." 

   
Kraamzorg
Beschermingsmiddelen voor mensen in de 
zorg, iedereen weet intussen, het is een hei-
kel punt. Fractieassistent Erna Tolkamp-de 
Vries was vroeger kraamverzorgster en vroeg 
zich af hoe het daar nu is geregeld. Ze belde 
Paula Klop, teamcoach van het Almeerse 
Zin Kraamverzorging en een oud-collega. En 
inderdaad. "Het personeel heeft te weinig 
bescherming. Tijdens een bevalling is het wel 
goed geregeld, maar in de zorg daarna is er 
geen enkele bescherming. Ze hebben het wel 
aangevraagd bij de GGD, maar er is te weinig. 
Nou, help jij maar eens een baby aan de borst 
leggen op anderhalve meter afstand. En som-
mige moeders hebben nog wel wat intiemere 
zorg nodig. Dat zijn serieuze risico's voor de 
moeder en het kind, en het hele gezin erom-
heen. Maar ook voor die kraamverzorgende 
zelf en haar omgeving. Ik ben geschrokken. 
Maar ik kon mijn bevindingen diezelfde avond 
delen tijdens de vergadering over het sociaal 
domein en wethouder Bosch zei dat ze het gaat 
onderzoeken." 
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