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inleiding

“Je moet de lat hoog leggen” was twintig jaar geleden in 2012 het motto. De
koplopers van toen, hebben de basis gelegd voor het Carnisse van 2030. Niet
dat wonen in Carnisse in 2012 een verschrikking was. Integendeel, de kiemen
voor een veerkrachtige wijk waren toen al aanwezig. De omstandigheden om
deze kiemen tot bloei te laten komen, werden toen al lerend ontdekt.
Mede dankzij crises en grootschalige bezuinigingen, lag de druk bij de
lokale gemeenschappen om uitdagingen als vergroening, een verslechterende
woningvoorraad en de sluiting van sociale voorzieningen te lijf te gaan. Door
en werkwijzen en in te zetten op alternatieven (zoals lokale energieopwekking
en zelfbeheer) is die uitdaging geaccepteerd. De koplopers van toen lieten zich
niet ontmoedigen door scepsis of argwaan, maar zijn aan de slag gegaan om
Carnisse tot bloei te laten komen. Waartoe heeft die bloei geleid? Hoe leeft
men in 2030? Wat is er gebeurd tussen 2030 en nu? En wat gebeurt er
nu? Neem in dit document een kijkje in het Carnisse van 2030.
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een welkomstpakket, en er is een wijkbuddy bij wie ze terecht kunnen met vragen over
de wijk. In Carnisse kent men elkaar – en dat ongeacht achtergrond of wereldbeeld.
Jongeren leren van de ervaring van ouderen en de ouderen doen gemakkelijk een
beroep op de hulp van de jongeren. Ontmoetingsplekken spelen een cruciale rol bij het
smeden van sterke sociale relaties en het tegengaan van eenzaamheid en vervreemding.
En taal is de verbindende factor in een wijk waar iedereen zich erkend en veilig voelt.

en wat gebeurt er nu?

wat is er gebeurd tussen 2030 en nu?

hoe leeft men in 2030?

In het Carnisse van 2030 worden nieuwkomers van harte welkom geheten. Ze krijgen

Maar mam, hoe hebben jullie dit voor
elkaar gekregen?
“Allereerst zijn neutrale ontmoetingsplekken
gecreëerd, net zoals Arend & Zeemeeuw
waar jij ook nog creatieve taalles hebt
gehad. Dat je daar taalles hebt gehad was
niet toevallig, want taal werd als cement
van het samenleven gezien. En dat ging

Actie

Wat

Wie

Burgerblauw

Bewoners surveilleren onder
begeleiding van politie en
stadstoezicht

Bewonersorganisatie Carnisse
(B.O.C.)

Bugerschapstrainingen en
zumbalessen

Elkaar beter leren begrijpen en
respecteren door training en dans

Stichting Krachtwijk

Buurtbemiddeling

Kleine samenlevingsproblemen
laten oplossen door ervaren
vrijwilligers

Buurtbemiddeling

Buurtregisseurs Carnisse Got
Talent (C.G.T.)

C.G.T. -contactpersonen die
talent in kaart brengen, vrijwilligers
aansturen en voorrondes leiden

Bewonersorganisatie Carnisse
(B.O.C.)

actieve personen tussen waar je met van

Buurtvaders

Begeleiding van minderjarige
(hang-)jongeren en hun ouders

Marokkaanse Culturele Vereniging
Charlois

tijd een van de meest succesvolle ruilwinkels

Jongerenbuurtbemiddeling

Buurtbemiddeling voor en door
jongeren.

Thuis op Straat

voor hulp bij het doen van boodschappen.

Kinderpersbureau

Kinderen van basisscholen uit
Carnisse maken nieuwsitems voor
tv, internet en krant

Basisscholen uit Carnisse

Radio Carnisse

Radio uitzendingen door bewoners Werkplaats Carnisse
over het dagelijks leven in Carnisse

ook om lichaamstaal en omgangsvormen.
Samen werd toen gewerkt aan acceptatie
van diversiteit. Ik kan me herinneren dat
toen ook contact- en aanspreekpersonen
binnen de straat/wijk werden aangesteld, de
wijk- of straatbuddy. Daar zaten toen hele
alles en nog wat terecht kon. Ook is in die
gestart. Hier kon je bijvoorbeeld terecht
Ter ondersteuning van al die initiatieven zijn
toen fondsen aangeschreven en vaardigheidstrainingen georganiseerd.”
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omgeving. De wijk is groen, en dan niet alleen het Amelandseplein, Van Swietenhof, de
Lepelaarsingel of de stukken die grenzen aan het Zuiderpark. Er zijn kruidentuinen waar
iedereen bieslook, peterselie of koriander kan halen. En in de moestuin naast de kerk
aan de Carnissesingel worden groenten en fruit gekweekt voor de eigen en gezamenlijke
keuken. Ook zijn er bloembakken voor de portiekflatjes die door de straatgemeenschap
onderhouden worden. Maar het gaat verder dan kleinschalige ingrepen. Ook zijn de
huizen in Carnisse geïsoleerd en hebben groene daken of zonnecellen op het dak. Dat
is niet alleen een positieve impuls tegen de klimaatverandering, maar ook voor de eigen
portemonnee.

wat is er gebeurd tussen 2030 en nu?

hoe leeft men in 2030?

Het respect in de sociale omgeving is ook terug te vinden in de omgang met de natuurlijke
Opa, was Carnisse altijd al zo groen?
“Niet zo groen als het nu is! Natuurlijk had je
ook toen al het Van Swietenhof,
de Lepelaarsingel en het Amelandseplein.
Voortbouwend op de ervaring rond deze
groene plekken zijn straten verder
vergroend. Ook is de verbinding met het
Zuiderpark meer zicht- en voelbaar gemaakt.
De oprichting van Burengroen (of heette het
nu Burgergroen?) heeft hierin een cruciale
rol gespeeld. Dit was een diverse groep van

en wat gebeurt er nu?

Actie

Wat

Wie

Educatieve tuin

Tuinieren voor en door de wijk en
educatieve lessen voor basisscholen

Creatief Beheer

Groene klusdagen

Onderhoud en planten van groen
met groene vrijwilligers uit de wijk

Creatief Beheer

Tuinieren bij tennisvereniging Z’67

Stadskwekerij voor groenten en fruit
op zes verlaten tennisbanen

Creatief Beheer

Tuinen Driemorgenstraat

Het onder begeleiding opknappen
van achtertuinen in samenwerking
met bewoners

Stichting DOCK

Van Swietenhof binnentuin

Bewoners beheren binnentuin om de
cohesie in de wijk te bevorderen

Bewoners rondom
Van Swietenhof

prestatie, want dit stond in die tijd nog niet

Vergroenen van straten

Met bewoners straten vergroenen
door middel van plantenbakken en
geveltuinen

Creatief Beheer

op de kaart en bovendien waren hier

Bevorderen van natuursamenstelling
in Zuiderpark en natuurverbinding
met Carnisse

Vrijwilligers uit Charlois en
omstreken

Werkgroep Zuiderpark

bewoners, professionals en
ambtenaren die zich sterk maakten voor een
groen en duurzaam Carnisse. Zo hebben zij
ook ingezet op zonne-energie en isolatie van
huizen. Door toen op lange termijn te denken
kunnen we nu lokaal energie in en voor de
wijk opwekken. En dat was toen een hele

financiële prikkels en kennisimpulsen voor
nodig.”
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te bedenken. Er is voor elke leeftijd, elke levensfase en elke portemonnee een passende
woning te vinden: van een klein studentenappartement, een woon-werk-woning of een
‘kangoeroewoning’ tot een kleinschalige woonvoorziening met aansluiting op een zorgnetwerk. Op deze manier is het mogelijk om binnen de wijk een nieuwe woning te vinden
die past bij een veranderde levensbehoefte. Zo bestaan er ook nieuwe eengezinswoningen, gerestaureerde en samengevoegde woningen in de hippe portiekflats en
gerestaureerde monumenten aan de Katendrechtse Lagedijk.

en wat gebeurt er nu?

Actie

Wat

Wie

Buurtsteiger

Ter beschikking stellen van een
bouwsteiger in de Klaverbuurt
voor klein onderhoud

Bewonersorganisatie Carnisse
(B.O.C.)

Ter beschikking stellen van
containers voor het opruimen van
schuren en tuinen

Stichting DOCK

Middels VVE-stimulering (en
evt. aanschrijvingen) woningen
opknappen

Urbannerdam

Renovatie en waar noodzakelijk
sloop/nieuwbouw van slechte
woningen

SPIN

Bureau dat ondersteuning biedt
aan huiseigenaren bij administratie en planmatig onderhoud

VVE 010

Containeractie / Tuinen opruimen

Fysieke aanpak Klaverbuurt

Fysieke aanpak Oud-Carnisse

VVE Ondersteuning

wat is er gebeurd tussen 2030 en nu?

hoe leeft men in 2030?

Wonen in het Carnisse van 2030 is heel bijzonder, en daar zijn heel wat redenen voor
Hoe lang woont u al in dit mooie huis,
buurman?
“Zo’n 15 jaar. We hebben dit huis helemaal
opgeknapt, want het waren ooit twee aparte
woningen die in mindere staat waren. We
hebben die klushuizen, zo heette die toen,
samengevoegd. Die mogelijkheid werd ons
geboden door een stimuleringsprogramma
dat als doel had om bestaande woningen
te verbeteren en VvE’s te activeren. Dat is
straat voor straat opgestart om zich
vervolgens uit te breiden over heel Charlois.
Op sommige plekken was renovatie echter
niet mogelijk. Zo is het huis waar jij binnenkort op jezelf gaat wonen nieuw gebouwd,
waaruit blijkt dat het huidige woonaanbod
levensloopbestendig is. In die tijd is trouwens
ook ingezet om de buitenruimte te verfraaien
en dan niet alleen het vergoenen van de
publieke ruimte, maar ook door gezamenlijke
binnentuinen te creëren. Bewoners voegden
tuinen samen (of adopteerden deze van
buren) die zij tot de dag van vandaag samen
onderhouden.”
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met elkaar, maar ook met hun clientèle en hebben zij een sterke aansluiting met de wijk.
Daardoor kunnen ze goed inspelen op nieuwe vragen en gezamenlijk acties ondernemen.
Economisch staat Carnisse ook sterk door de toegenomen werkgelegenheid binnen een
groot aantal zorgvoorzieningen en coöperatieve ondernemingen. Daarnaast is Carnisse
een broedplek geworden voor innovatieve vakmensen, kunstenaars en ondernemers die
nauw samenwerken en niet alleen in de wijk werken, maar er ook wonen en daardoor
een lokale sociale economie vormgeven.

wat is er gebeurd tussen 2030 en nu?

hoe leeft men in 2030?

Het winkeliersklimaat in 2030 is bruisend – niet alleen zijn de winkeliers goed bekend

Wat een mooie Bed & Breakfast is dit,
mevrouw!
“Dank u – daar hebben we met z’n allen
hard aan gewerkt. De Bed & Breakfast draait
gedeeltelijk op de enthousiaste inzet van
vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. Het
is de uitkomst van een langdurige
collectieve inzet. Zo probeerde de gemeente
in 2012 al meer (ambachtelijke) ondernemers
naar Carnisse te trekken door middel van
aantrekkelijke subsidies. Daarnaast werd in
dit jaar ook het idee van een ruildienst

en wat gebeurt er nu?

Actie

Wat

Wie

opgepakt door bewoners en DOCK. In Arend

C.G.T. Talentenbank

Talentontwikkeling d.m.v. workshops voor en door bewoners
(gratis)

Bewonersorganisatie Carnisse

& Zeemeeuw werd toen een LETS-winkel

Samenwerkingsverband van
winkeliers om leefbaarheid te
bevorderen

Ondernemersvereniging

Ruilwinkel / Ruildienst

Het ruilen van diensten en goederen bevorderen (d.m.v. puntensysteem)

Stichting DOCK

Voedselbank en kledingbank

Ter beschikking stellen van
voedsel en kleding aan bewoners

Kerk van Nazarener

Ondernemers Carnisse

geopend. Na 2015 is het gebied rond de
Netto, dat altijd al de huiskamer van de wijk
was, uitgebreid en is de oost- en westkant
van de wijk door een hele rij winkels
verbonden. Dit is toen ondersteund door
het bouwcoöperatief ‘samen klussen aan
Carnisse’, dat gerund werd door ambachtslieden en werklui die op dat moment zonder
werk zaten. Samen met de woningcoöperaties,
VVE’s en wat vroeger als de ‘hangjeugd’
werd beschouwd zijn er sinds 2020 niet
alleen winkels maar ook veel huizen in
Carnisse opgeknapt en wordt het jaarlijkse
onderhoud nog altijd door dit coöperatief
verzorgd. In deze periode hebben wij toen
ook deze Bed & Breakfast opgezet.”
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met vragen en activiteiten. Het hart van de wijk is het vernieuwde Arend & Zeemeeuw,
dat gerund wordt door de lokale gemeenschap. Hierdoor zijn de kosten laag en het profijt
hoog. Daar spijkeren jongeren hun kennis en vaardigheden bij, worden professionals
en vrijwilligers ingezet op specifieke vragen en wordt de plaatselijke kringloop- en ruilwinkel gerund. De ruilwinkel, daar kun je diensten en goederen ruilen en met de lokale
munteenheid – ‘de Zuiderling’ betalen.

en wat gebeurt er nu?

Actie

Wat

Wie

Arend & Zeemeeuw

Groep bewoners die zich inzet
voor een duurzaam behoud van
buurtcentrum AZ

Actiegroep Behoud Arend & Zeemeeuw

Carnisse Got Talent

Bewoners presenteren hun
talenten op het gebied van dans,
zang, muziek, poëzie, etc.

Bewonersorganisatie Carnisse

Speeltuin Charlois

Faciliteiten bieden voor kinderen
zoals speeltoestellen,
bordspellen en speelgoed

Speeltuin Charlois

’t Zonnetje (Amelandseplein)

Speelcontainer bemand door
bewoners voor actieve jeugd op
Amelandseplein

Thuis op Straat

Zomerterras (Amelandseplein)

Het aanbieden van bv. koffie en
thee aan bewoners om cohesie
in wijk te verbeteren

Amelandsepleincommissie

Werkplaats Carnisse

Ontmoetingsplek voor bewoners
uit Carnisse met workshops en
dergelijke

Werkplaats Carnisse

wat is er gebeurd tussen 2030 en nu?

hoe leeft men in 2030?

Ontmoetingsplekken zijn vanzelfsprekend in 2030. Mensen weten waar ze terecht kunnen
Meester, waar kunnen wij onze presentatie
over de historie van Carnisse geven?
“De beste plek is Arend & Zeemeeuw. Die
heeft namelijk historische en symbolische
waarde. Met de opkomst van alle digitale
mogelijkheden zo’n twintig jaar geleden
werd duidelijk dat juist ook behoefte bestond
aan persoonlijke ontmoetingsplaatsen. Dat
was dan ook één van de redenen voor het
behoud van Arend & Zeemeeuw. In die tijd
werd het gebouw met professionele ondersteuning overeind gehouden, maar nu heeft
de lokale gemeenschap het roer helemaal
overgenomen. Zo ondersteun ik af en toe
ook nog in de kringloop- en ruilwinkel die
daar is gevestigd. Maar jullie kunnen ook in
een van de roulerende cafés presenteren.
Die zijn ook rond die tijd bedacht. Door die
cafés komen mensen overal een keer
binnen en kan men naast een bakje koffie,
ook van de tentoonstellingen van lokale
ondernemers en kunstenaars genieten. Al
die ontmoetingsplekken zijn door de jaren
heen betekenisvol geworden voor de wijk –
iedereen kent ze en weet ze te vinden.”
...naar plekken voor iedereen																
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en onderling respect gebaseerde samenwerking tussen professionals, beleidsmakers en
lokale gemeenschappen. Door in te zetten op een gezamenlijk verhaal en gezamenlijke
taal is gewerkt aan een Bloeiend Carnisse, waarin plaats is voor innovatieve en
alternatieve praktijken. Professionals worden nu bijvoorbeeld in hun inwerktijd door de
lokale gemeenschap opgevangen en wegwijs gemaakt. Ook heeft de wijk een beslissingsrecht bij het werven van nieuwe wijkprofessionals en het verdelen van middelen via een
betrokken en actieve wijkraad. De wensen van de gemeenschap zijn leidend bij het
vormgeven van beleid en mensen in Carnisse zijn daardoor bovengemiddeld in politiek
geïnteresseerd.

wat is er gebeurd tussen 2030 en nu?

hoe leeft men in 2030?

Carnisse is in Rotterdam bekend komen te staan om de effectieve en op gelijkwaardigheid
Die samenwerking lijkt hier wel vanzelfsprekend te gaan, is dat altijd zo geweest
Raadsvrouw?
“Nee joh, toen we zo’n kleine twintig jaar
geleden begonnen was er slechts sprake
van ‘inspraak’. Dat hield in dat je op bewonersbijeenkomsten je zegje mocht doen om
vervolgens af te wachten tot de volgende
bijeenkomst waar je hetzelfde zegje kon
doen. Bovendien waren er zoveel projecten,
partijen en professionals in de wijk actief
dat niemand meer wist wie nou wat precies

en wat gebeurt er nu?

Wat

Verbinding leggen tussen denken Diverse koplopers uit Carnisse
over de toekomst en doen in het
heden

maat vol en heeft men een wijkraad opgericht

Buurtwinkel B.O.C.

Laagdrempelig servicepunt voor
informatie en doorverwijzing

Bewonersorganisatie Carnisse
(B.O.C.)

zitting in konden nemen. ‘De buurt zijn wij

Eiland van Hoop

Samenwerking tussen
vrijwilligers en professionals
rondom problematiek van
bewoners die ‘tussen wal en
schip vallen’

Kerk van Nazarener

Samenwerking tussen scholen
en sportverenigingen voor sportbevordering bij jeugd

Sportsupport

Verbinding tussen school, thuis,
buiten en de wijk verbeteren

Creatief Beheer, Bureau Frontlijn,
Rotterdam Vakmanstad & DRIFT

Schoolsportvereniging

Veerkracht Carnisse

Wie

deed. Op een gegeven moment was de

Actie
Bloeiend Carnisse

waar bewoners, ondernemers en instellingen
en wij zijn de buurt’ was de slogan. In de
wijkraad werd gewerkt aan een gedeeld
beslissingsrecht en duurzame
samenwerking. Uit dat idee is een plek
gegroeid waar mensen elkaar fysiek en
digitaal konden ontmoeten en elkaar op de
hoogte konden houden van de gebeurtenissen
en activiteiten in Carnisse.”

Vraagwijzer / servicepoint
Charlois Noord

Informatiepunt voor vragen van
bewoners over bv. zorg,
gezondheid, financiën, etc.

Deelgemeente Charlois
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als idealistisch of utopisch. En dat is het in sommige aspecten wellicht ook. Tegelijkertijd
geeft het wel richting: richting aan de toekomst van Carnisse, richting aan de vele
verschillende initiatieven in de wijk en richting aan het samenleven in de wijk. Zie het als
een soort rode lijn die de noodzakelijke continuïteit waarborgt. Weinig mensen zullen
het oneens zijn met dit droombeeld van Carnisse. Maar dat is ook de kracht: het is een
verhaal waar iedereen zijn eigen droom in kwijt kan en aan kan verbinden.
Dit betekent niet dat iedereen in Carnisse positief is over de toekomst. Los van de
idealistische en utopische beelden in deze visie worden namelijk ook doomscenario’s
geschetst van een toekomstig Carnisse. Uiteraard is het onduidelijk wat de toekomst zal
brengen. Dit wordt nog eens versterkt door de huidige turbulente en onzekere tijd van

Je bedoelt Bloedend Carnisse?

Waarom nadenken over 2030?

Vandaag de dag is dit toekomstbeeld uit 2030 moeilijk voor te stellen. Het wordt gezien

Wat nou Bloeiend Carnisse?
Allemaal leuk en aardig, maar we leven in
2012, in het hier en nu. Waarom zou ik me
druk maken om 2030? En wie zegt dat ik er
dan nog wel ben? We hebben nu last van
sluitende voorzieningen, sociaal isolement,
zwerfvuil, te weinig inkomsten en slecht
onderhouden woningen. En dit terwijl de

bezuinigingen, reorganisaties en crises. Juist in dit soort tijden is de neiging sterker om

huidige bezuinigingen en crises de situatie

gevangen te blijven in het heden. En dat is op zich geen probleem. Tegelijkertijd kun je

alleen maar meer nijpend maken. Dan hebben

wel richting geven aan het heden. En dat is wat geprobeerd is met deze visie. Door een

we niks aan een stel mooie plaatjes en lege

rode draad te schetsen en een brug te slaan met wat er nu gebeurd (zie acties in de

woorden. We hebben te maken met een

tabellen op de vorige pagina’s) is die richting verkend en wordt een alternatief aangereikt

bom die gaat barsten. Als het zo door gaat

op de scepsis en negatieve beeldvorming.

dan wordt Carnisse een ghetto. Een ghetto
waar niemand meer over straat durft, waar
huizen zijn dichtgetimmerd en waar armoede
en angst heersen. In zo’n Carnisse gaat
helemaal niks bloeien, maar bloeden.

Waarom nadenken over 2030?																
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Hoe kan Carnisse tot bloei komen?
heeft gebogen. In een zoektocht naar de kiemen van een Bloeiend Carnisse heeft deze
groep bewoners, ondernemers en professionals uit de wijk Carnisse de toekomstvisie
Bloeiend Carnisse geformuleerd. Deze visie geeft aan wat nodig is voor een toekomstig
Carnisse en hoe daar nu al mee begonnen kan worden. Het is mede gebaseerd op
meerdere bijeenkomsten, interviews, eerder onderzoek in Carnisse en een analyse van
bestaande initiatieven. De coördinatie van deze visievorming lag bij een team van DRIFT
& TU Delft, bestaand uit Frank van Steenbergen, Julia Wittmayer en Jaco Quist, en
werden uitgevoerd als onderdeel van Veerkracht Carnisse (www.veerkrachtcarnisse.nl)

mede mogelijk gemaakt door

Hoe kan Carnisse tot bloei komen?

Dat is de vraag waarover een groep koplopers uit Carnisse zich de afgelopen maanden

en het FP7-project InContext van de Europese Unie.

De groep koplopers uit carnisse

Aad Barendregt | Bep van Beek | Tamara
Blokland | Piet Boekhoud | Frank
Boerboom | Bruno Boucher | Michiel Brink
| Christian Asche | Mohamed Dahmani |
Magda Gambier | Marlies Gerritsma |
Malgorzata Jewasinska | Ron Koldenhof |
Rik Kraaij | Adrie Notenboom | Meriem
Oublal | Stephen Overduin | Hans Padmos
| Brenda Reimerink | Ad van Rijthoven

Hoe kan Carnisse tot bloei komen?																
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Uitnodiging tot meebloeien!

Bloeiend Carnisse

gewenste richting? Hoe kunnen we mensen en partijen mobiliseren? Waar geven we nu
prioriteit aan? Door te experimenteren en in te zetten op alternatieven voor het bestaande, kunnen we gezamenlijk werken aan een Bloeiend Carnisse.
Dit kan door het heden en de toekomst van Carnisse te bediscussiëren met elkaar. Door
dit toekomstbeeld uit te dragen en met elkaar te delen. Door aan te sluiten bij de huidige
acties in Carnisse of door nieuwe projecten op te starten. Nieuwe ‘icoonprojecten’ die de
bloei van Carnisse verder inzichtelijk maken.
Oftewel: Wil je de visie verrijken met andere toekomstbeelden of perspectieven?
Wil je je aansluiten bij de huidige acties in Carnisse? Of wil je de toekomst dichterbij
halen en een nieuw project opstarten in Carnisse?
Bloei dan mee in Carnisse!

Mogelijke icoonprojecten

Uitnodiging

Wat betekent dit droombeeld voor het heden? Hoe kunnen we stappen zetten in de
In de visie worden mogelijke ‘icoonprojecten’ genoemd. Dit zijn omvangrijke en
vernieuwende projecten die Carnisse op de
kaart zetten en laten bloeien. Hieronder een
overzicht:
bouwcoöperatief
met
klusmannen• Lokaal
Lokaal
bouwcoöperatief
met
klusmanennenvrouwen
uit de wijk
diewijk
werken
aan de
en vrouwen
uit de
die werken
woondiversiteit
in Carnisse.
aan de woondiversiteit
in Carnisse.
(her-)openen
vanvan
ontmoetingsplekken,
• Het
Het
(her-)openen
ontmoetingsplekzoals
hernieuwd
AZ voor AZ
en door
ken,een
zoals
een hernieuwd
voor de
enwijk.
of Burgergroen:ofgroente
• Burengroen
door de wijk.Burengroen
Burger-en
fruit
verbouwen
en door
de wijk,voor
groen:
groentevoor
en fruit
verbouwen
tuinen
adopteren,
en door
de wijk, etc.
tuinen adopteren, etc.
&&
Breakfast
zonder
winstoogmerk.
• Bed
Bed
Breakfast
zonder
winstoogmerk.
taallab
(bv.
taal, theater,
poëzie).
• Creatief
Creatief
taallab
(taalles,
theater).
met
beslissingsrecht.
• Wijkraad
Wijkraad
met
beslissingsrecht.
en/of
ruildienst.
• Ruilwinkel
Ruilwinkel
en/of
ruildienst.Lokaal ene

Contact

Geïnteresseerd om mee te bloeien in Carnisse of in meer informatie over Bloeiend
Carnisse? Neem dan contact met de groep koplopers uit Carnisse en/of de coördinatoren
via: bloeiendcarnisse@live.nl

energie opwekken
door
• Schone
rgie opwekken
door middel
vanmiddel
zonvan
zonnepanelen
endaken,
groeneetc
daken.
nepanelen,
groene
• ….?

Uitnodiging tot meebloeien!																
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