is een vorm van burenhulp
,*:,,S.*sclub
samen klussen is niet alleen handigg
omdat we etkaar dan helpen, het is
ook nog
eens gezel[ig. In de Meanderhof, trÀi project
voor mens-en_mitieuvriendetijk wo_
nen aan de Tienschuurstraat, hebben
een aantal bewoners miuJets een Ktusclub
het woord burenhulp een extra dimensie gegeven.
Evetien Janssen

is

een,

van

h.en

en

ver-

telt enthousiast: "Er zijn op dit moment
zeven deetnemende buren/adressen.

wij

spreken iedere zes à zeven weken
af bij
iemana thuis om aan oe sLg te gaan.
Dat

betekent uus aut er ri;-e-ei iedereen flink

wordt geklust. Eén keer per jaar zijn wij

ook beschikbaar om

lil

anAeren uit UË
Meanderhof, die dus niet tot de vast
Klus_
ctub behoren, klussen te doen. 0ntangs
hebben we bij mij gewerkt. Binnenshuls
had ik nog genoeg te doen: planken
in

de meterkast maken, etektriciteit aanteg_

gen, ptinten leggen en mijn wastijn
repi_

reren. die met ptuggen en a[ uit de
muur
was gekomen. Regetmatig nemen we
ook
grote ktussen ter hand en wordt er
bij_

voorbeeld een bed getimmerd. ..n ,r,]r.
geptaatst of een hete vtoer getegd.
Het is
weI verstandig om van te voren te inven_
tariseren wat er zoaI gedaan moet worden
zodat er voorbereidingen getroffen kun_
nen worden. Hoe beter voorbereid, hoe
meer er gedaan kan worden. En we moe_
ten elkaar natuurlijk niet in de weg [o_
pen. Na afloop eten we vaak rar.n,
rnua
dit is overigens geen verptichting.,.
Vanzelfsprekend

In de periode na de optevering van

deze

huizen. hielp een aantaI bewoiers etkaar

met allerhande klussen; dat was bijna

vanzelfsprekend. Maar behatve handig
was het ook gezettig. Hieruit is de Ktusl
club geboren. Tegenwoordig wordt er een

zaterdagmiddag gereserveerd om bij
een
van de deelnemers aan de stag te gaan.
"Ik hoor het wel vaker om mij heen.
Soms
onder een andere naam of met een wat
andere opzet,, maar het principe js het_
zetfde: buren hetpen buren, samen sta je
sterk. En het schept een band. lk kan hát

iedereen aanbeveten.',
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