Miranda Pol:
‘Mensen met een beperking kunnen
veel betekenen voor de buurt’
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De Buurtvrouw brengt v

Miranda Pol
Werkt bij: De Buurtvrouw
Leeftijd: 43 jaar
Opleiding: agogisch werk
Werkt in de zorg sinds: 1990
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t verbinding
Een voormalig schoolgebouw in
Schiedam krijgt deze maand een nieuwe
bestemming. De verschillende vertrekken
in het pand zijn verbouwd tot De
Buurtvrouw, een initiatief van Miranda
Pol en haar vrouw Wilgina. ‘We willen
laten zien dat mensen met een beperking
veel kunnen betekenen voor anderen en
voor de buurt.’

1. Wat is De Buurtvrouw?
‘Het is een combinatie van horeca, een
winkel en een atelier in een Schiedamse
wijk. Wij willen met diverse activiteiten
buren samenbrengen. Daarbij zullen
we werk- en stagemogelijkheden gaan
bieden aan mensen met een beperking
of psychische kwetsbaarheid. Ook andere
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld langdurig werklozen
of ouderen met eenzaamheidsproblematiek, zijn welkom. De Buurtvrouw wil een
creatieve broedplaats zijn voor iedereen
uit de buurt.’

2. Hoe ben je op het idee gekomen
om De Buurtvrouw op te richten?
‘Ik werk al meer dan 23 jaar in de zorg
voor mensen met een beperking. Ooit
begonnen als vrijwilligster en begeleidster bij een dagbesteding was ik
doorgegroeid naar leidinggevende van
verschillende locaties. De laatste jaren
maakte ik me ongerust over de veranderingen in de maatschappij. Het lijkt
alsof mensen steeds zakelijker worden.
Er wordt veel over geld gesproken en
weinig over inhoud. De Buurtvrouw wil
een tegenbeweging vormen.’

3. Wat heeft je geïnspireerd bij het
ontwikkelen van dit concept?
‘De grootste inspiratiebron is onze pleegzoon René, die het syndroom van Down
heeft. Bij zijn opvoeding merkten wij hoe
weinig normaal, spontaan contact er
in het dagelijks leven is tussen mensen

met en zonder beperking. Er zijn aparte
scholen, aparte sportclubs, noem maar
op. Soms is dat heel waardevol, maar het
maakt gewoon contact ook moeilijker en
zeldzamer. Dat is toch eigenlijk zonde?
Contact tussen mensen met en zonder
handicap kan voor iedereen waardevol
zijn.’

4. Hoe lang zijn jullie bezig
geweest met de voorbereidingen
voor De Buurtvrouw?
‘Eind 2013 hebben we de plannen voor
het eerst op papier gezet. In 2014 zijn we
druk bezig geweest met het uitwerken
en concretiseren van het plan. Zo hebben
we bijvoorbeeld een stichting opgericht. Februari van dit jaar hebben we de
sleutel van dit pand gekregen en zijn we
gaan verbouwen. Het is heel spannend
dat iets waar we al twee jaar mee bezig
zijn nu werkelijk gestalte krijgt.’

5. Wanneer is de officiële opening?
‘De opening vindt plaats op 29 augustus
met een besloten feest voor genodigden.
Vanaf september gaan we officieel van
start met een aantal activiteiten, zoals
het restaurant en het atelier. In eerste
instantie zullen we een beperkt aantal
vacatures aanbieden voor assistenten
en langzamerhand zullen we groeien en
uitbreiden.’

6. Wat zijn assistenten?
‘Zo noemen wij buren met een indicatie
die bij De Buurtvrouw werken. We zijn
van mening dat de term “cliënt”, die veel
in de zorg wordt gebruikt, niet past bij de
missie en visie van De Buurtvrouw. Het
suggereert dat je iets mag verwachten
van de begeleiding. Dat is natuurlijk ook
zo, maar wij vinden het toch te passief
klinken. De term “assistent” klinkt
actiever en wederkeriger. Een assistent
is aan het leren en helpt anderen, wat
waardevol is.’

‘Onze zoon René is onze grootste inspiratiebron’

7. Waren er al assistenten betrokken bij de voorbereidingen voor
De Buurtvrouw?
‘Jazeker. Bij de verbouwing hebben drie
toekomstige assistenten geholpen. En
onze zoon René heeft ook zijn steentje
bijgedragen. Hij heeft muren geverfd,
onkruid gewied en geveegd. Ook is hij
ambassadeur van De Buurtvrouw. Hij
heeft in de krant gestaan en maakt
reclame op Facebook.’

8. Hoe betrekken jullie de buurtbewoners bij De Buurtvrouw?
‘Al voordat wij een pand hadden organiseerden we wekelijks buurtwandelingen.
Toen wij in februari de sleutel van dit
pand kregen hebben we een feestje voor
de buurt georganiseerd om met elkaar
kennis te maken. Hierbij hebben we een
rol behang opgehangen waarop buurtbewoners hun tips en wensen voor De
Buurtvrouw konden opschrijven. Na de
opening willen we een koffieochtend
voor de buurt organiseren.’

9. Hoe ziet De Buurtvrouw er over
vijf jaar uit?
‘Als je over vijf jaar hier binnenloopt word
je bij elke stap verrast door allerlei creatieve uitingen zoals prachtige schilderijen en
tekeningen op de vloer of het plafond. Er
lopen hier dan minstens veertig betrokken
buren rond die op allerlei manieren meedoen. De horecamedewerkers zijn tegen
die tijd helemaal bedreven in het opnemen
van bestellingen met een mini-iPad. Je
kunt hier heerlijk zitten voor een hapje en
een drankje, andere buurtbewoners ontmoeten en genieten van de gezellige sfeer.’

10. Is jullie doel dan bereikt?
‘Onze ambitie reikt nog verder. We willen
ook ervaringsplekken creëren op andere
plekken in de buurt, bijvoorbeeld bij
winkels of in de plaatselijke horeca. Ons
streven is de buurt een stukje mooier te
maken met dit alles.’
Meer informatie: www.buurt-vrouw.nl.
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