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De impact van corona op de samenleving is fors. We zien dat de 
coronamatregelen een negatieve invloed hebben op het welzijn 
van kinderen. Onderwijsinstellingen maken zich zorgen over de 
toegenomen kansenongelijkheid in het onderwijs. Maar ook de 
kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt voor jongeren met een 
lager opleidingsniveau of een niet-westerse migratieachtergrond 
is door corona toegenomen1. Daarnaast neemt de impact van 
corona en de coronamaatregelen op jongeren en mensen met 
psychische klachten toe. Drie op de vier mensen ervaren negatieve 
gevolgen zoals angst, oplopende spanning en stress, eenzaamheid, 
somberheid en depressie, gemis aan sociale contacten en gemis 
aan contacten met hulpverleners2. Veel mensen raken in een sociaal 
isolement door het wegvallen van dagbesteding, (vrijwilligers)werk 
en vrijetijdsactiviteiten buitenshuis. Onder ouderen is de sociale 
eenzaamheid toegenomen doordat zij vaker thuisblijven uit angst 
om besmet te worden. Daarbij maken mensen met een tijdelijk 
contract en zzp’ers zich veel zorgen over het behoud van hun 
baan en inkomsten3. En hoewel de maatregelen nog veelal worden 
nageleefd, zien we ook dat het vertrouwen in de overheid in de 
afgelopen maanden is afgenomen en dat spanningen in buurten zijn 
toegenomen4. 

Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat COVID-19 niet alleen negatieve 
gevolgen heeft, zoals hierboven geschetst5. De coronapandemie 
heeft ook geleid tot meer onderlinge verbondenheid in wijken en 
buurten. Het aandeel mensen dat aangeeft meer hulp te bieden 
aan buren is sinds april 2020 toegenomen. Sinds de corona-
uitbraak zijn er in Den Haag, evenals in veel andere steden, allerlei 
maatschappelijke initiatieven ontstaan waarbij uiteenlopende vormen 
van hulp geboden wordt aan anderen. 

Vanuit De Haagse Hogeschool wordt samen met o.a. de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, VU/Kieskompas, en de gemeente Den 
Haag en Rotterdam een grootschalig surveyonderzoek uitgevoerd 
waarin deze maatschappelijke gevolgen van COVID-19 worden 
onderzocht. Dit onderzoek, dat wordt gefinancierd vanuit ZonMw 
heeft vooralsnog geresulteerd in een aantal onderzoeksrapporten 
waaronder Berichten uit een stille stad over de impact van corona 
in Den Haag en een onlangs verschenen rapport De Verdeelde 
Samenleving. Het onderzoek laat zien dat de gevolgen van 
COVID-19 vooral groot zijn voor ‘traditioneel’ kwetsbare groepen 
(lager opgeleiden, ouderen, mensen met een gering inkomen en 
gering sociaal netwerk), maar ook voor ‘nieuwe’ kwetsbare groepen 
(mensen met een tijdelijke baan en zzp’ers, onder wie veel jongeren). 

Maar wat zijn de verhalen achter de cijfers die in deze rapporten 
worden gepresenteerd? En wat is de impact van corona op de 
bewoners van Mariahoeve? Om hier zicht op te krijgen hebben we in 
de maanden november 2020- januari 2021 verschillende bewoners 
van Mariahoeve geïnterviewd. Deze interviews vonden digitaal plaats. 
Slechts één interview hebben we face-to-face af kunnen nemen. Alle 
interviews, op één na, zijn in de maanden november en december 
afgenomen, nog voordat half december de volledige lockdown 
inging. De interviewgesprekken vonden dan ook plaats in een 
periode waarin meer mogelijk was dan tijdens de lockdown, maar wel 
nadat eind oktober nieuwe maatregelen waren afgekondigd vanwege 
de oplopende besmettingsgraad. Als gevolg hiervan werd de horeca 
gesloten, sporten in teamverband sterk ingeperkt en later ook het 
dragen van een mondkapje verplicht. 

Hoe gaan de bewoners van Mariahoeve om met de 
coronamaatregelen? Over welke gevolgen van corona maken 
bewoners en professionals zich zorgen? Wat zijn de belangrijkste 
veranderingen geweest van de respondenten in hun werk maar 
ook privé als gevolg van corona? Deze en andere vragen stonden 
centraal in de gesprekken die we hebben gevoerd. Dit heeft 
geresulteerd in het voorliggende rapport, waarin op basis van 
verschillende portretten, verhalen van bewoners en professionals 
uit Mariahoeve centraal staan. Aan het woord komen wijkbewoners, 
vrijwilligers, professionals in de zorg, onderwijs en welzijn. Maar ook 
de wijkagent, over de veranderingen die corona voor haar en in haar 
werk en in de buurt teweeg hebben gebracht. 

Tot slot, in Mariahoeve wordt gewerkt aan het opstellen van een 
wijkagenda. De wijkagenda bestaat uit een combinatie van aan de 
wijkgebonden data, gecombineerd met verhalen van inwoners. 
De inzichten die uit de gesprekken zijn verkregen als het gaat om 
verbeterpunten ten aanzien van de sociale en fysieke leefbaarheid in 
Mariahoeve zijn, in overleg met de betrokkenen, tevens gebruikt als 
input voor de wijkagenda. 

We willen de gemeente Den Haag, en in het bijzonder Dokie 
Claessens, Saskia de Vin en Wouter de Hoog, bedanken voor de 
prettige samen werking. Daarnaast willen we in het bijzonder alle 
respondenten bedanken dat zij ons, in deze bijzondere tijd, te woord 
hebben gestaan. 

https://www.impactcorona.nl/wp-content/uploads/2020/12/De-maatschappelijke-impact-van-corona2020.pdf
https://www.impactcorona.nl/wp-content/uploads/2020/10/Definitieve-versie-Rapport-De-stille-stad-28-mei-2020.pdf
https://www.impactcorona.nl/wp-content/uploads/2020/12/De-verdeelde-samenleving-2020_DEF.pdf
https://www.impactcorona.nl/wp-content/uploads/2020/12/De-verdeelde-samenleving-2020_DEF.pdf
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“Als wijkagent ben ik  
meer van de verbinding  

en van het praten. ”
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Daniella is sinds augustus 2019 wijkagent in Mariahoeve. Voor 
de corona-uitbraak werkte ze nooit thuis. Na de corona-uitbraak 
veranderde dit en kon ze een hele tijd alleen even naar het bureau 
om zich om te kleden om daarna direct de wijk in te gaan. Alle andere 
werkzaamheden moest ze vanuit huis doen. In die periode miste ze 
het contact met haar collega’s. Ze is dan ook blij dat ze inmiddels 
weer meer op het bureau kan zijn6. Hierbij let ze er wel op afstand te 
houden van haar collega’s en als ze met een collega in de dienstauto 
zit, dragen ze een mondkapje. Hoewel haar werkzaamheden niet 
wezenlijk zijn veranderd in de afgelopen maanden, is ze wel nog altijd 
voorzichtig in haar werk, bijvoorbeeld als ze een seniorenflat in moet. 
Ook bij het bezoek aan oudere bewoners draagt ze een mondkapje 
en probeert ze afstand te houden. Het ‘zo maar naar binnen stuiteren’ 
zoals ze zelf zegt, is er niet meer bij. 
In de afgelopen maanden hebben politie en handhavers zich veel 
beziggehouden met de controle op het al dan niet naleven van de 
coronamaatregelen door de wijkbewoners. In de beginperiode 
waren de regels strenger en in die periode gingen er ook meer 
mensen tegenin. Ze vond het juist in die periode belangrijk om tijd te 
besteden aan het uitleggen van de regels: 

“ Zeker in de zomer. Dan reed je veel door de parken 
en ging ik heel veel gesprekken aan met mensen. Na 
de versoepelingen was het wel makkelijker, dan kon 
je mensen wat gemakkelijker aanspreken. Iedereen 
begreep het in die tijd eigenlijk wel. ” 

Wat Daniella wel lastig vindt, is dat er vanuit de overheid al 
snel gezegd wordt dat ‘er streng gehandhaafd wordt’, maar de 
haalbaarheid en uitvoerbaarheid ervan is beperkt. Sommige regels 
vond ze ook moeilijk uit te leggen, zoals de regel dat jongeren niet op 
straat bij elkaar mochten zitten maar tegelijkertijd wel met elkaar in 
dezelfde klas zitten. 
De laatste tijd merkt ze in de wijk dat het verzet tegen de 
maatregelen toeneemt. De protesten op het malieveld verbazen haar 
dan ook niet. Ze merkt daarbij ook op dat de jeugd last krijgt van de 
maatregelen en de beperkingen. Ze ziet dat de jeugd meer ruimte wil, 
meer bij elkaar wil zijn. Daarbij signaleert ze dat de tolerantiegrens 
van mensen sneller is bereikt. Eén van de oorzaken hiervan is dat een 
deel van het woningaanbod in Mariahoeve onvoldoende geïsoleerd 
is. Hierdoor is er sprake van veel geluidsoverlast. ‘Voorheen werd 
dan eerst de woningcorporatie gebeld, maar nu wordt veelal meteen 
de politie gebeld’. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat de 
mensen de hele dag thuiszitten en bijvoorbeeld niet even naar 
hun werk kunnen, waardoor de grens sneller wordt bereikt, aldus 
Daniella. Hierdoor is zij meer dan voor de corona-uitbraak bezig met 
geluidsoverlastmeldingen, en met het oplossen van (buren)ruzietjes. 

6 Zoals in het voorwoord is aangegeven, is de tweede lockdown op het moment van interviewen nog niet ingegaan. 

“ Ik zie gebeuren dat mensen in overspannen 
toestand komen en daardoor niets meer van 
elkaar kunnen hebben. ” 

Daniella omschrijft Mariahoeve als een wijk van ‘ons kent ons’. Er zijn 
buurtbewoners die zich actief bezighouden met het leefbaar houden 
van de wijk. Daar zijn ook de woningcorporaties druk mee bezig. 
Daniella constateert daarnaast dat er verschillende mooie initiatieven 
zijn ontstaan in coronatijd. Zij noemt onder andere Lichtpuntjes 
Mariahoeve. Vanuit Lichtpuntjes worden boodschappen gehaald en 
bezorgd voor bewoners die niet de deur uit kunnen, maar ook worden 
er voedselpakketten geleverd aan bewoners die in armoede dreigen 
te raken. Als blijk van waardering heeft de politie in het voorjaar een 
bloemetje gebracht bij deze en andere initiatieven en bewoners die 
zich inzetten voor de wijk.  
Aan de andere kant ziet Daniella ook een wijk die sociaal wat zwakker 
is. Daniella constateert dat er een groep verwarde personen is 
in de wijk die kampt met een verslavings- en/of psychiatrische 
problematiek. Voor deze groep is het voor de hulpverlening op het 
moment moeilijk om geschikte plekken te vinden. Daarbij is - als 
gevolg van de corona-uitbraak - ook het netwerk waarop zij terug 
kunnen vallen grotendeels weggevallen. Er moeten dan ook goede 
opvanglocaties bij komen voor deze groep, merkt Daniella op.  

Een andere belangrijke verandering in de wijk en punt van aandacht 
is de groeiende groep bewoners die in armoede dreigt te raken. 
Daniella ziet mensen om zich heen die voorheen gewoon werk 
hadden, maar door corona hun werk zijn kwijtgeraakt en nu in de knel 
zitten. Het probleem is dat deze groep de wegen veelal niet goed 
kent en daardoor ook niet weet waar ze een beroep op kunnen doen, 
vertelt Daniella: 

“Mensen hebben steeds minder te besteden, en 
hebben er steeds meer last van. Ik denk dat het 
onzichtbaarder gaat worden voor ons.  
Je ziet het afglijden. ”

Een bijkomstig probleem is dat deze groep van ‘nieuwe armen’ vaak 
nog allerlei verplichtingen heeft, zoals een telefoonabonnement waar 
ze ook niet zomaar onderuit kunnen. Hierdoor schieten mensen in de 
schulden. Ook vanuit de woningcorporaties krijgt Daniella het signaal 
dat er meer mensen zijn die huurschulden aan het opbouwen zijn. 
Een goede samenwerking tussen verschillende partijen in de wijk 
voor zowel de signalering als in de aanpak van de problematiek is 
hiervoor dan ook van essentieel belang. 



“De bioscopen waren dicht, 
de bibliotheken waren dicht.  

Dat was wel echt een moment dat ik dacht:  
‘nu ben je echt op jezelf aangewezen,  
je moet het echt met jezelf doen’. ”
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Patrick woont sinds vijf maanden in Mariahoeve. Hoewel hij pas sinds 
kort in de wijk woont, is hij blij dat hij verhuisd is. Hij vindt Mariahoeve 
een hele prettige buurt om te wonen, met name vanwege het vele 
groen. Dit is juist in coronatijd heel plezierig en hij maakt er dan ook 
vrijwel dagelijks gebruik van: 

“ Ik zit hier op 10 minuten loopafstand van het Haagse 
Bos. Kijk, dat wist ik al toen ik hier kwam wonen, 
maar ik wist niet hoeveel gebruik ik ervan zou 
maken. [..] Dus de groene omgeving heeft mij hier 
deels ook wel gered, dat ik denk van ‘dat maakt het 
prettiger wonen hier’. ”

Sinds september 2020 werkt Patrick als frontlijn-medewerker voor 
het stadsdeel Loosduinen. Vanuit zijn werk is hij onder andere 
betrokken bij het opstellen van de wijkagenda. Normaal gesproken 
gaat de gemeente hiervoor de wijk in om gesprekken te voeren 
met bewoners. Maar dit gebeurt nu allemaal online. Voor Patrick is 
dan ook de grootste verandering dat hij door corona vier van de vijf 
dagen thuis moet werken. Daardoor is hij veel meer thuis. Het komt 
de productiviteit in zijn werk ten goede. Maar hij mist wel het contact 
met zijn collega’s. 

“ Voor de productiviteit van het werk zie ik dat als iets 
positiefs. Want je bent sneller geneigd om echt door 
te werken omdat je geen afleiding om je heen hebt. 
Maar natuurlijk mis je wel het contact met collega’s. 
Even bijpraten, los van het werk, want je pakt 
niet snel de telefoon op om het te hebben over je 
weekend maar we bellen elkaar over het werk waar 
we mee bezig zijn. Dus het is én én. ” 

Privé is voor Patrick de grootste verandering dat nu alles gepland 
wordt. Met hoeveel mensen ben je als je wat wilt ondernemen? Bij 
wie is het? Is het buiten? De antwoorden op deze vragen veranderen 
ook steeds door het wisselende beleid. Dit veranderende beleid leidt 
volgens Patrick ook tot veel onduidelijkheid. Als voorbeeld noemt 
Patrick de mondkapjes en in het bijzonder de periode dat het niet 
verplicht was, maar wel geadviseerd werd: 

“ In een winkel hadden sommige mensen een 
mondkapje op en de andere helft niet. En dan zie 
je toch dat de ene groep denkt van ‘Waarom heb je 
geen mondkapje op?’ En dat de andere denkt van ‘Ja 
hoezo heb jij een mondkapje op?’ Die verwarring kan 
soms voor onnodige confrontaties leiden. ”

Tegelijkertijd ziet Patrick ook dat sommigen mensen door corona 
meer begripvol naar elkaar zijn geworden, onder andere naar 
ouderen. Het is volgens Patrick belangrijk dat ook juist nu extra 
aandacht voor de ander is. Hij merkt zelf ook dat veranderingen die 
corona heeft gebracht in zijn sociale leven, van invloed is op hoe hij 
zich voelt:

“ Ik ben niet echt een hele sociale vlinder en ik woon 
ook nog alleen. Dus in de eerste periode van de 
lockdown was je echt op jezelf gewezen, en dat 
was de eerste twee maanden wel zwaar, want er 
is ook dat angstige gevoel van ‘hoe lang moet ik 
dan nu alleen gaan zijn? Is dat een week, is dat drie 
maanden?’ ”

Het was voor hem dan ook heel waardevol dat hij merkte dat zijn 
vrienden, maar ook zijn familie extra naar hem omkijken:

“ Ik merk juist ook dat heel veel vrienden, die namen 
dan uit zichzelf contact met mij op van: ‘Hey, hoe 
gaat het met jou eigenlijk?’ Ik weet dat je alleen 
woont’. Dat heb ik wel een paar keer gehoord dat 
mensen toch een soort van hand willen reiken naar 
mij van ‘Gaat het wel?’ Dat kreeg je eerder niet. Dat 
merkte ik wel, ja. ”

Inmiddels is Patrick wat meer gewend aan de nieuwe situatie en ook 
wat wel nog kan, gegeven de maatregelen. In de beginperiode bleef 
iedereen echt weg van elkaar, aldus Patrick. Maar nu gaat iedereen 
daar wat relaxter mee om. Daardoor kan hij ook weer wat meer 
vrienden zien: 

“ In maart wat het zo dat als een vriendin vroeg: 
‘zullen we een wandeling maken?’ Dan deed je dat 
voor de zekerheid niet. Maar nu kunnen we wel 
buiten wandelen in de frisse lucht. Het is dus meer 
in balans in ons denken waardoor we toch de wegen 
vinden om met elkaar om te blijven gaan. Dat had je 
niet in maart. ”

Met een oud-collega waarvan Patrick weet dat zij ook alleen woont, 
maakt Patrick eens in de zoveel tijd een afspraak om te videobellen. 
Hij noemt dat een ‘versterk-elkaar-momentje’. Verder zijn Patricks’ 
sociale contacten beperkt tot een kleine kring. Maar daarvan ziet 
Patrick ook wel de voordelen. Hij komt uit een Rwandese familie waar 
feestdagen normaal gesproken uitgebreid en met veel personen 
worden gevierd. Dit is nu ook allemaal minder: 

“ Ik kom uit een familie waar heel veel belang 
wordt gehecht aan sociaal contact. Dus denk aan 
verjaardagen, bruiloften, binnenkort kerstmis, oud 
en nieuw. Die worden bij ons heel groots aangepakt. 
Dan moet je denken aan een feest van misschien 
80 man. En dat heb je nu niet, nu willen we het 
klein houden, meer met het gezin. En dat vind ik 
persoonlijk wat prettiger. Het is allemaal hechter. 
Dat is wat ik merk. ”

Hoewel corona zowel privé als in zijn werk tot de nodige verandering 
heeft geleid, merkt Patrick hierover op dat hij in de afgelopen 
maanden handiger is geworden in het omgaan met corona, “we gaan 
niet wachten tot het voorbij is, we proberen nu gewoon verder te 
gaan”. 



“ Ik zit ook op een sportschool, ik ben er  
net nog geweest. Ik doe aan kickboksen. Ik hoor  

dat ik de oudste ben, al die andere ouderen hebben 
zich vanwege die corona toch teruggetrokken. ”
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Wim is een tevreden bewoner van Mariahoeve, De Horsten. Hij kwam 
als getrouwd man de wijk in, maar is inmiddels gescheiden. Ondanks 
dat hij alleen woont, is hij niet eenzaam. Zijn sociale contacten zijn 
tijdens corona niet afgenomen, het contact is wel anders:

“Ja, ik heb drie tot vier vrienden in de wijk die zie 
ik nog wel regelmatig. […] Maar wat we eigenlijk 
het liefst doen, is gewoon samen gaan wandelen. 
Dan blijf je ook in beweging en dan bomen we 
met elkaar terwijl we wandelen. Het aardige van 
de wijk is dat het een vrij groene wijk is en je hebt 
hier prachtige wandelmogelijkheden. Het Haagse 
Bos, Reigersberg, Marlot. Je kan van hieruit naar 
Scheveningen helemaal door het groen heen, dus 
dat is wel ideaal. ”

Andere vrienden ziet hij via Skype. Hij mist hierbij vooral de horeca, 
het even samen wat drinken. Of dat je tijdens het wandelen 
even ergens een drankje kan doen. Hij heeft in het voorjaar veel 
gewandeld. Wim vindt Mariahoeve een prettige wijk: het is er veilig, er 
is veel groen en er zijn veel voorzieningen. De verbindingen zijn goed, 
het centrum ligt op vier kilometer maar je bent ook zo de stad uit. Het 
enige is dat hij bepaalde voorzieningen mist in de wijk. 

“ Voor het uitgaansleven moet je hier niet zijn, dat 
moet ik wel zeggen. Er is wel het Diamanttheater 
maar dat heeft een beperkte functie. Dus, normaal 
gesproken voor de bioscoop, theater, horeca, 
moet je naar het centrum. Daar heb je eigenlijk in 
Mariahoeve niets te zoeken. ”

Wim is bestuurslid van de stichting Duurzaam en Vitaal Mariahoeve. 
Binnen de stichting is hij coördinator van het netwerk zorg en 
welzijn ouderen in Mariahoeve. Vanuit die functie maakt hij zich 
vooral zorgen over de gevolgen van corona voor ouderen. Het 
werk om met ouderen in contact te komen ligt voor een groot 
deel stil. Ook de ontmoetingsplekken in de wijk zijn niet meer (of 
veel minder) toegankelijk. Het winkelcentrum had een belangrijke 
ontmoetingsfunctie:  

“Het was wel eens net een rollatorparade als je 
daar naar binnen komt. Maar ja, de horeca is dicht. 
Daar was een lunchroom die ook wel een soort 
ontmoetingsplek voor de ouderen is. Maar ja, dat is 
wegevallen. Ze zaten ook vaak op de bankjes, maar 
de bankjes zijn voor een groot deel afgeplakt. Ik heb 
in het begin gezien toen de horeca weer dicht ging, 
dat je ouderen die daar altijd zaten, dat je die zag 
dwalen, ontheemd, want hun plekje dat is weg. Dus 
dat is best wel triest om te zien. ”

Wim geeft aan dat voor ouderen, zeker hele oude ouderen en 
ouderen die laag opgeleid zijn, corona extra zwaar is. Zij hebben 
lang niet altijd een PC of toegang tot het internet. Hij vertelt over 
een ouder echtpaar waar hij regelmatig bij langsging. Bij de eerste 
golf ging het verzorgingstehuis dicht en raakte het echtpaar volledig 
geïsoleerd. Dat is niet goed gegaan, de man kon daar niet tegen:

“Hij is toen bij een andere afdeling gezet maar dat 
was voor hem de nekslag. Want ja, een verhuizing 
op zo’n leeftijd, gescheiden van zijn vrouw, dat was 
echt een lijdensweg voor die man. Hij is inmiddels 
overleden. Maar dan zie je dat die maatregelen voor 
die mensen een enorme impact hadden. Dat was wel 
dramatisch. ”

De ondersteuning in de wijk is sterk versplinterd, er zijn veel 
vrijwilligers maar het ontbreekt aan coördinatie. Zo zijn er twee 
buurtpreventieteams omdat mensen het niet met elkaar eens 
konden worden. Daar wordt wel aan gewerkt, bijvoorbeeld door de 
community builder. Door corona liggen veel activiteiten stil. Tijdens 
de eerste lockdown was er volgens Wim veel enthousiasme, ook 
om eenzame ouderen te bereiken. Nu (in november 2020) lijkt er een 
soort vermoeidheid te bestaan. 
Hij vindt dat mensen veel minder rekening met elkaar houden en ziet 
dat een kleine groep de sfeer in de wijk en de stad verpest. Daarbij 
vindt hij ook dat de gemeente Den Haag veel te laks is geweest 
met de maatregelen. In september ging het alweer slechter met de 
cijfers, met name in Den Haag maar de maatregelen bleven uit. Den 
Haag was een brandhaard van corona. Vol verbazing hoorde hij de 
burgemeester in het najaar nog zeggen dat de kermis de grootste 
van het land was. 

“Wat trouwens ook landelijk gold, want ik vind dat 
bij de tweede coronagolf het kabinet ook veel te 
laat en veel te laks heeft ingegrepen aanvankelijk, 
waardoor het natuurlijk ook uit de hand is gelopen. 
Ik vind dat onbegrijpelijk. ”

Wim wandelt veel en is lid van een sportschool. Hij kwam daar voor 
corona drie keer in de week. De school sprong in op de sluiting door 
onlinetrainingen te verzorgen. Het was lekker weer in die eerste golf 
en hij geeft aan dat hij door corona meer is gaan sporten.

“Dus ik heb ook wel genoten. En dat was in het begin 
ook wel heel prettig. Het had wel wat die leegte die 
je had. Dat je dan zo naar het station liep en het was 
heerlijk rustig. Ik dacht even met nostalgie terug, 
naar de autoloze zondagen die ik me nog uit mijn 
jeugd herinner. Normaal vind ik het wel leuk een 
beetje drukte, maar dat dat zo lekker stil was, daar 
heb ik ook wel van genoten. ”

Wim heeft in zijn leven een goede balans kunnen vinden tussen de 
belemmeringen van de coronamaatregelen en zijn sociale en fysieke 
bezigheden. Hij maakt zich vooral zorgen om de ouderen in de wijk, 
die al geïsoleerd leefden voor corona toesloeg maar nu nog verder in 
een isolement zijn gekomen. 



“Hoe lang gaat het blijven duren?  
Dat is mijn grootste zorg. Gaat het tot volgend jaar zijn,  

gaat het nog een jaar duren? Is het nu de nieuwe lifestyle  
geworden? Ik weet wel dat als het eenmaal klaar is,  

dan zal de bom exploderen [...] Dat is die zorg.  
Vooral de onzekerheid die erbij komt kijken. ”
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Ozon groeide op in Mariahoeve en is actief als vrijwilliger bij stichting 
Achterban Werkt. Deze organisatie zet zich in voor participatie 
en meer levensvreugde in de wijk. Achterban Werkt motiveert 
Hagenaars om samen buurtinitiatieven op te zetten en uit te bouwen. 
De stichting richt zich in het bijzonder op inwoners die zich in een 
uitdagende situatie bevinden, zoals het hebben van een verslaving of 
psychische klachten. 
Eén van de projecten van Achterban Werkt is de buurthuiskamer in 
Mariahoeve, waar Ozon beheerder van is. Hier biedt hij een luisterend 
oor aan mensen die de huiskamer bezoeken, maar bovenal wil hij 
een stukje positiviteit realiseren door verschillende activiteiten te 
organiseren, meditaties en massages aan te bieden, maar ook klaar 
te staan voor een simpel gesprek. 

Corona heeft flink wat invloed gehad op Ozon’s activiteiten bij 
Achterban Werkt. Zo heeft hij zijn uren die hij bij de stichting kon 
werken flink zien afnemen. Waar hij eerst een hele dag in de weer was 
voor Achterban Werkt, liep dit al snel terug tot slechts enkele uurtjes. 
Ook heeft corona veel impact op de mensen die hij in de huiskamer 
ontvangt: 

“ Er zijn heel veel regels, bijvoorbeeld dat iemand 
echt even moet bellen voordat ‘ie komt en er mogen 
echt maar een bepaalde hoeveelheid mensen 
komen. De kinderen die bij ons spelletjes deden kan 
ik nu allemaal niet binnen laten en ja, waarom? Het 
lijkt alsof we ze daarmee straffen door corona. ”

De regels maken het lastig voor de werkzaamheden die Ozon 
uitvoert en de steun die hij de kinderen – die toch al weinig kunnen 
in deze tijd – zo graag wil bieden. Ook merkt hij dat mensen 
terughoudender zijn geworden om langs te komen, uit angst dat met 
te veel mensen samenkomen een risico oplevert. Ozon ziet verder 
om zich heen veel gebeuren in relatie tot inkomstenverlies: 

“ Ik zie dat jongens die ik ken, die hun hele leven 
echt heel hard hebben gewerkt en hun eigen 
tatoeagewinkel hebben. En nu kunnen ze helemaal 
niks. Ze hebben niet eens geld om voor hun kind te 
zorgen. Ja dat is echt gewoon heel erg. ”

De massages en meditaties, die hij ook aan eigen klanten aanbiedt, 
probeert hij daarom voor een lager bedrag aan te bieden. Of hij 
probeert zijn klanten op andere manieren te helpen, al is het maar 
door een gesprek of het doen van wat ademhalingsoefeningen: “dat 
zijn kleine dingen, maar als iemand het echt gewoon toepast is het 
toch goud waard”.
Hoewel Ozon ziet dat inwoners in Mariahoeve zich goed aan de regels 
houden, merkt hij ook dat mensen prikkelbaarder zijn. Zo stootte 
hij bijvoorbeeld per ongeluk iemands karretje aan in een winkel 
en veroorzaakte dat gelijk een boze reactie, omdat hij te dichtbij 
kwam. Of die keer dat hij een meneer wilde helpen die viel met zijn 
boodschappen, maar dat het écht niet nodig was, schetst Ozon als 
voorbeeld. “De interactie op straat, daar zit dus een grote verandering 
in”, merkt Ozon op. Hoewel er dus wel eens spanningen zijn in 
Mariahoeve, omschrijft Ozon de wijk toch als een hechte community. 
Hij ziet dan ook genoeg mensen die elkaar een helpende hand willen 
bieden. Ook Achterban Werkt probeert er extra voor getroffen 
inwoners te zijn, door bijvoorbeeld boodschappen gratis weg te 

geven aan gezinnen die het extra hard nodig hebben. Ook worden 
er buurtbingo’s georganiseerd met muziek, waar mensen vanaf hun 
balkon mee konden luisteren: “gewoon om die binding te houden en 
dat mensen niet maar gewoon thuis zitten”. De stichting werkt dan 
ook hard aan het behouden en vergroten van de binding in de wijk.

Verder omschrijft Ozon Mariahoeve als een mooie, rustige buurt waar 
veel ouderen wonen. Doordat de wijk zo rustig is, ziet hij veel jongeren 
voor wat sensatie naar de stad vertrekken. Zelf heeft hij dat vroeger 
ook veel gedaan. Qua voorzieningen in de buurt probeert Ozon daarom 
juist zijn steentje bij te dragen door het organiseren van verschillende 
evenementen vanuit Achterban Werkt. Ook biedt hij vanuit de Kessler 
Stichting kickboks- en judolessen aan en was hij betrokken bij Chillen 
in de Steeg, waar hij jongeren door middel van muziek een uitlaatklep 
wil bieden. Hij droomt ervan om ooit al deze activiteiten samen te 
brengen en dit zelfstandig te organiseren: “dat er een studio is, 
voor de jongeren, een paar locaties om te sporten met een mat, te 
basketballen, zaalvoetballen. Ja, dat zou echt awesome zijn”.

Zelf benoemt hij het altijd bij zich moeten hebben van een mondkapje 
als grootste verandering in zijn leven. Als je het mondkapje niet bij je 
hebt, kun je toch op veel plekken niet naar binnen. Daarnaast mist hij 
de binding die hij graag met mensen heeft: “zelf ben ik heel erg van 
het sociale en spiritueel, mensen aanraken, je ziet dat mensen dat 
ook missen”. De extra tijd die Ozon heeft door het wegvallen van zijn 
activiteiten bij Achterban Werkt probeert hij in te zetten om nieuwe 
dingen te leren: “je gaat dan toch elke week even zitten en lezen. Dat 
zou je dan toch een positief gevoel van corona kunnen noemen”.

Andere gevolgen van corona die Ozon merkt, is dat hij toch wel wat 
voorzichtiger is wanneer hij last heeft van verkoudheidsklachten. 
Sportlessen geeft hij dan liever niet meer en hij blijft uit voorzorg een 
paar dagen thuis met heel veel thee met honing en gember. 

“Het was daarna wel weer weg, maar ik durfde 
gewoon niet meer les te geven. Ik wil niets op mijn 
geweten hebben voor die kinderen weet je wel. En 
dan toch, ik weet dat ik niet ziek ben, maar je houdt 
toch extra rekening. ”

Ozon vindt het dan ook belangrijk om zich wel aan de maatregelen 
te houden. Niet alleen voor zijn vrijwilligersactiviteiten, maar ook 
voor bijvoorbeeld zijn moeder, die gepensioneerd en al wat ouder 
is. Bij haar draagt hij altijd een mondkapje en is hij altijd bereid om 
boodschappen te doen en ze voor de deur af te zetten. Daarnaast 
ontwijkt hij liever de discussies, die met de vergrote prikkelbaarheid 
toch sneller op de loer liggen. Wat betreft de communicatie rondom 
de maatregelen, dat is iets wat Ozon lastig te volgen vindt. “Is het nou 
wel echt, is het nou niet echt?” zijn vragen die hij zichzelf stelt. Ozon 
heeft geen tv en houdt hij zich niet echt bezig met het nieuws. Het 
gevolg is dat hij nieuws over de maatregelen uiteindelijk wel te horen 
krijgt, maar wel pas een paar dagen later, via via.
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Mevrouw Annie Dijkhuizen is 84 jaar en woont sinds 12 jaar in 
Mariahoeve. Ze voelt zich nauw verbonden met de wijk, met name 
door de verschillende sociale activiteiten waar zij bij betrokken is in 
de wijk. Voor mevrouw Dijkhuizen is de grootste verandering door 
corona dat ze een deel van haar activiteiten niet meer kan doen. 
Voor corona ging zij regelmatig handwerken, bingoën en kaarten. 
Doordat deze activiteiten stopten, had ze op een gegeven moment 
geen doel meer, vertelt zij. Ze voelde zich hierdoor zeker in het 
begin van de corona-uitbraak wel eens gedeprimeerd. Ze was dan 
ook blij toen bleek dat ze een aantal activiteiten nog wel vanuit 
huis kon ondernemen, waaronder haar activiteiten als vrijwilliger 
voor de telefooncirkel en de wijkbus. De wijkbus is bedoeld voor 
buurtbewoners. Zij kunnen, als ze lid zijn, de wijkbus bellen, als 
ze boodschappen willen doen, of naar het ziekenhuis of huisarts 
moeten. Mevrouw Dijkhuizen beantwoordt twee keer in de week 
de telefoon, vanuit huis, en zorgt samen met haar collega voor een 
planning. 

“Mensen bellen als ze boodschappen willen gaan 
doen. En dan vragen ze of die tijd vrij is. Dan kijken 
we of de tijd vrij is en dan kunnen we ze inschrijven 
voor wanneer ze willen gaan en weer terug willen. ”

Daarnaast is mevrouw Dijkhuizen zowel deelnemer als vrijwilliger voor 
de telefooncirkel Mariahoeve. De deelnemers van de telefooncirkels 
bellen elkaar dagelijks in vaste volgorde en de laatste deelnemer 
belt de vrijwilliger en daarmee is de cirkel rond. Hierdoor heeft ze 
dagelijks (telefonisch) contact met andere buurtbewoners.  

Mevrouw Dijkhuizen ziet corona niet als een bedreiging voor zichzelf. 
Mocht ze corona krijgen, zo heeft ze besloten, wil ze niet naar de IC 
en heeft ze een mooi leven gehad. Ze wil haar leven nu vooral niet te 
veel laten leiden door corona. Dit betekent dat ze nog iedere week 
naar het wijk- en dienstencentrum gaat om daar een hapje te eten, 
weliswaar op afstand. Ze is blij dat dit, nadat het een aantal weken 
heeft stilgelegen, weer kan. 

Mevrouw Dijkhuizen probeert, juist in deze tijd, er voor mensen in 
haar omgeving te zijn. Zo nodigt ze haar collega van de wijkbus, 
die ook alleen is, regelmatig uit om even langs te komen. Zelf heeft 
mevrouw Dijkhuizen sinds de corona-uitbraak (nog) meer contact 
met haar familie. Haar kleinzoon komt regelmatig op bezoek en als 
het niet lukt om langs te komen, kan ze inmiddels ook via Skype met 
hem communiceren. Hier geniet ze erg van, ook omdat ze op deze 
manier op afstand betrokken kan blijven. Met haar zoon haalt ze een 
keer paar maand alle grote boodschappen. Maar haar dagelijkse 
boodschappen haalt mevrouw Dijkhuizen het liefst zelf, met haar 
scootmobiel. Daarbij valt haar op dat veel mensen rekening met haar 
houden “omdat ze met een grote boog om mij heenlopen”, aldus 
mevrouw Dijkhuizen. 

Mevrouw Dijkhuizen probeert zich zo goed mogelijk aan de regels 
die vanuit de overheid worden gesteld te houden. Zo draagt ze altijd 
een mondkapje, voor haar eigen bescherming en die van anderen. 
Als anderen zich niet aan de maatregelen houden, is ze het hier 
niet mee eens, maar ze is bang om hier mensen op aan te spreken. 
“Mensen hebben tegenwoordig een kort lontje”. Ze ziet het naleven 
van de regels dan ook vooral als eigen verantwoordelijkheid. Daarbij 
vindt ze de maatregelen en vooral de communicatie hierover vanuit 
de overheid wel verwarrend omdat “op het ene moment dit wordt 
verteld en de volgende keer is het weer anders”. 

“ Ik heb een kleinzoon, die is erg sociaal invoelend 
en die zegt: ‘oma ik kom naar jou toe’ ”



“We hebben besloten dat wat ik doe noodzakelijke 
zorg is. Er zijn patiënten die bellen heel ongemakkelijk 

vinden, of ook thuiszitten met de kinderen en dan  
ook nog een gesprek met mij moeten houden.  

Dat gaat gewoon echt niet. ”
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Tirza werkt als praktijkondersteuner GGZ in Mariahoeve. Vanuit 
haar rol beantwoordt ze vragen van patiënten op het gebied van 
geestelijke gezondheidszorg in een huisartsenpraktijk.  Zo voert 
ze veel gesprekken met mensen die tijdelijk vastlopen. Net na de 
corona-uitbraak in maart merkte Tirza dat de huisartsen minder 
werk hadden doordat patiënten niet wilden of durfden langs te 
komen. Daar speelde de angst voor corona, en de idee dat je 
als je naar de huisarts gaat, besmet kan worden, zeker een rol, 
aldus Tirza. Voor deze groep vormde beeldbellen daarom in de 
beginperiode een goede oplossing. Maar niet iedere patiënt kan of 
wil behandeld worden via beeldbellen. Dit merkte Tirza in haar eigen 
werkzaamheden ook. Zo moest zij na de corona-uitbraak in maart in 
eerste instantie vanuit huis werken. Dit bleek niet even gemakkelijk 
omdat voor een deel van haar patiënten een telefonische afspraak 
of een afspraak door middel van beeldbellen een reden was om de 
afspraak niet door te laten gaan. 

“Toen ik met de eerste golf thuis moest werken, had 
ik patiënten die zeiden ‘dan wacht ik wel tot het weer 
gewoon face-to-face kan’. ”

Mede hierdoor raakte een aantal patiënten uit beeld. Een ander 
nadeel van het thuiswerken was dat ze niet even tussendoor kon 
overleggen met de huisarts. In de tweede golf hebben ze daarom 
besloten dat haar werkzaamheden onder noodzakelijke zorg 
vallen. Op deze manier kunnen haar activiteiten wel op de praktijk 
plaatsvinden. Hierdoor kan ze nu de intakegesprekken face-to-face 
doen en de vervolggesprekken -indien mogelijk- telefonisch of via 
beeldbellen. In de praktijk komt het erop neer dat ze alsnog veel 
face-to-face doet. 

“Het nadeel van bellen is ook dat je iemand zijn 
gezichtsuitdrukking niet kan zien. Als iemand 
tegenover mij zit en een tijdje stil is, en ik zie dat 
hij of zij verdrietig is, dan wacht ik gewoon even. 
Maar als je aan de telefoon bent, dan denk je ‘is de 
verbinding verbroken?’ Mede door dit soort dingen 
zijn deze gesprekken minder diepgaand. ”

Onder haar patiënten ziet Tirza verschillende gevolgen door corona. 
Zo is er sprake van meer eenzaamheid, maar ook is somberheid 
onder patiënten toegenomen en zijn er meer angstige mensen. 

“ Ik zie mensen met coronastress, eenzaamheid, 
somberheid en ik merk ook, zeker nu de laatste tijd, 
dat best wel wat mensen een andere baan hebben 
gekregen in coronatijd. Zij zijn via het thuiswerken 
in hun nieuwe baan gestart, maar hebben hun 
collega’s nog nooit ontmoet. Dat brengt best veel 
onzekerheid met zich mee. ”

Een belangrijke verandering die zij constateert is dat er nu steeds 
meer jongeren bij haar komen die ook met dit soort gevoelens zitten. 

Tirza is zowel op haar werk als privé alert op het naleven van de 
gedragsregels. Ze kan, zo vindt zij, omdat ze in de zorg werkt geen 
corona krijgen. In de praktijk moest ze soms patiënten aanspreken 
op het dragen van een mondkapje. 

“Als we ze erop aanspreken, dan krijg je echt een 
blik van…Nu is het natuurlijk verplicht, maar wij 
hadden het eerder het dragen van een mondkapje al 
verplicht gesteld. Dan zie je vervolgens dat mensen 
een mondkapje een beetje halfslachtig onder de 
neus doen. Dan zeg ik: ‘doe hem even goed op’. ”

Nu mondkapjes verplicht zijn, houden de meeste mensen zich wel 
aan deze regel. Maar Tirza merkt ook dat de maatregelen die via de 
persconferentie worden afgekondigd niet altijd begrepen worden 
door haar patiënten. 

“Met sommige patiënten in Mariahoeve merk je dat 
ze lager opgeleid zijn, en soms ook analfabeet. 
Hierdoor kunnen ze veel van de maatregelen 
niet helemaal volgen of krijgen ze informatie uit 
onbetrouwbare bronnen. Dan moet ik het echt op 
de praktijk nog wel eens uitleggen. ”

In hoeverre de onderlinge solidariteit tussen buurtbewoners is 
toegenomen als gevolg van corona durft Tirza niet met zekerheid 
te zeggen. Wel constateert ze dat tijdens de netwerkbijeenkomsten 
van de GGZ de vraag naar vriendendiensten hoger is dan normaal en 
dat ze vanuit haar werk meer bezig is met de vraag wie de patiënten 
om zich heen hebben en welke hulp zij kunnen ontvangen vanuit hun 
netwerk. Daarbij weet ze ook van een aantal patiënten dat die aan de 
deur boodschappen brengen bij buurtbewoners. Maar of het meer is 
dan anders, durft Tirza niet te zeggen. 



Foto Kendrik Dettmers, gemaakt tijdens coronaproof UITfestival 
(Carola van der Heijden, rechts)

“Kijk ik heb mijn werk nog,  
maar als je werk ook wegvalt en  

je hebt niet zo’n groot netwerk, dan gaat  
het heel erg hard, dat je er toch een beetje  

door geïsoleerd wordt. ”
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Carola werkt als zzp’er in de culturele sector. Haar bedrijf heet 
Cultuurvlinder. Ze houdt zich bezig met verschillende culturele 
activiteiten, van beeldende kunst tot theater, maar ook marketing 
en het organiseren van kunstprojecten. De kunstprojecten zijn met 
name gericht op Mariahoeve. Haar doel is om met haar activiteiten 
mensen met kunst en cultuur te verbinden. Ze is 3,5 jaar geleden 
begonnen met portiekkunst. Het was Carola opgevallen dat 
informatie in portiekkastjes in flatgebouwen zelden veranderde. 
Hierdoor ontstond de idee om kunst van Haagse kunstenaars in de 
kastjes te laten zien. Elk kwartaal wordt het kunstwerk gewisseld en 
de bewoners kunnen per portiek het kunstwerk krijgen. Daarnaast 
heeft Carola via de gemeente subsidie aangevraagd voor een 
huiskamerproject waarbij de opzet was dat in een huiskamer 
creatieve workshops voor buurtbewoners georganiseerd zouden 
worden. Maar door corona zijn deze ideeën veranderd in een 
‘buitenkamerworkshop’. 

“Toen bedacht ik: ‘die huiskamer, dat wordt door 
corona niks’, maar Mariahoeve staat natuurlijk 
bekend om de groene plekken, dus waarom kunnen 
we het niet buiten organiseren? Mensen hebben 
er behoefte aan en het is kleinschalig, dus dat kan 
goed. ”

Vervolgens is zij opzoek gegaan naar groene plekken in Mariahoeve 
om in de buitenlucht, en geheel coronaproof, de workshops alsnog te 
kunnen verzorgen. Dit resulteerde in verschillende workshops in de 
zomermaanden en een geplande slotexpositie in oktober.

“Mensen vonden het wel heel erg leuk. Juist omdat 
het buiten was. We hielden afstand en soms 
moesten we heel even naar binnen. Ja, ik had 
ook zo’n grote seniorengroep en daar konden we 
uiteindelijk bij het wijkcentrum op het terras terecht. 
Wij namen alles zelf mee, maar we hebben wel 
gevraagd of we gebruik konden maken van de wc als 
het nodig is. ”

Door corona kon de slotexpositie niet doorgaan. Als alternatief 
hiervoor heeft Carola daarom de ‘Cultuurelfjes’ bedacht. Hiervoor 
konden buurtbewoners tot januari 2021 een doe-het-zelf-pakketje 
ophalen, waarmee ze een kort gedicht (11 woorden) en tekening 
konden maken. De verschillende bijdragen zijn gebundeld in een 
miniboekje. De deelnemers moesten vervolgens twee adressen 
opgeven waarnaar het boekje toegestuurd kan worden. 

Voor Carola is de belangrijkste verandering door corona ontstaan 
doordat zij continue afwegingen moet maken wat wel en niet kan, 
gegeven de geldende maatregelen. Dit betreft zowel haar werk, maar 
ook privé. Privé komt dit doordat zij in september 2020 zelf corona 
heeft gehad en als gevolg hiervan op moet letten hoe ze haar energie 
verdeelt over de dag. 

“ Ik ben echt 2,5 maand voor vijftig procent uit de 
running geweest. En je moet dus weer langzaam 
opbouwen. In de eerste maanden deed ik over vier 
uur werk de hele dag. Dan moest ik steeds weer 
even gaan liggen op de bank. [..] Dat herstel duurt 
lang. Elke week gaat wel iets beter, maar de stappen 
gaan heel langzaam en dan ben ik nog een licht 
geval. ”

In de eerste periode dat Carola weinig zelf kon, kreeg ze hulp van een 
vriendin, onder andere voor het doen van de boodschappen. Zelf 
heeft ze in de afgelopen maanden ook een oude buurman bij kunnen 
staan. Ze is zich mede hierdoor bewust geworden van het feit dat het 
juist in coronatijd belangrijk is om naar de ander om te kijken:

“ Ik kreeg heel vaak iets leuks dat mensen hadden 
opgestuurd, bloemen of een kaartje, en dat zijn wel 
dingen die ik echt heel erg heb gewaardeerd en 
dat ik nu denk: daar moet ik ook op letten, want dat 
is echt superleuk, om zoiets te krijgen. Dus ik heb 
wel zoiets van: zorg wel voor de ander en zeker met 
corona, iets kleins kan veel betekenen. ”

Doordat Carola zelf corona heeft gehad en weet wat de gevolgen zijn, 
houdt ze zich dan ook streng aan alle maatregelen. Dit betekent altijd 
een mondkapje op als ze met anderen is en afstand houden en dat ze 
anderen aanspreekt op het niet dragen van een mondkapje. “Ik heb 
mensen daar dus echt op aangesproken, van ‘zorg dat je het altijd 
op hebt’ en dat wordt nu ook gedaan.” Ze ziet er dan ook streng op 
toe dat de mensen die ze ontvangt in haar werkplaats of tijdens een 
cursus zich houden aan de maatregelen: “dan ben ik misschien een 
boeman, maar ik blijf het gewoon zeggen en ik wil het gewoon niet 
hebben.”

Ondanks het feit dat Carola door corona minder heeft kunnen 
werken, is ze blij dat ze er wel in is geslaagd om de meeste van haar 
activiteiten op een aangepaste manier door te laten gaan. Hierdoor 
is ook de financiële impact van de coronacrisis voor haar en haar 
bedrijf beperkt gebleven. Dit geldt zeker niet voor een deel van haar 
directe collega’s, waaronder theatermakers, voor wie de inkomsten in 
het afgelopen jaar vrijwel geheel zijn weggevallen. 
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Natalia werkt voor Parnassia bij projecten die in samenwerking met 
de gemeente zijn opgezet om voornamelijk zorgmijders te bereiken. 
Ze gaat bij mensen langs om te proberen cliënten in beeld te krijgen 
en een zorgtraject voor de cliënt op te stellen. Veel mensen voor 
wie Natalia werkt waren voor de crisis al paranoia en zijn dat door 
Covid-19 alleen maar meer geworden:

“Sommige cliënten hebben geen vertrouwen meer in 
hun hulpverlening en naar aanleiding van meerdere 
problematiek houden ze ons op afstand, maar we 
zien dat er niks psychiatrisch is, maar dat het meer 
wantrouwen is naar alles om je heen. ”

Het is drukker geworden. Tijdens de eerste golf in maart was 
het tijdelijk rustiger maar volgens Natalia kwam dat omdat alle 
huisuitzettingen, deurwaarders en dat soort heftige ingrepen waren 
stopgezet. Men kreeg geen brieven meer en dat gaf rust. Maar dat 
was slechts een tijdelijke vermindering van de drukte: door corona 
zijn de problemen namelijk juist toegenomen:

“We hebben het steeds drukker en je ziet ook heel 
veel eenzaamheidsproblematiek bij mensen. 
En dat werkt psychose op. Bijvoorbeeld visuele 
hallucinaties. Dat een persoon heel lang alleen 
thuis zit, geen contact heeft en ineens gaat ze thuis 
slangen zien. Terwijl voorheen was er niks aan de 
hand, ging ze vaak naar wijkcentrum, en maakte 
ze contact met mensen. Toen had ze best wel een 
redelijk sociaal leven, maar momenteel zit ze alleen 
opgesloten thuis en dat maakt het natuurlijk heel 
zwaar. ”

Natalia ziet dan ook dat de psychische klachten bij verschillende 
groepen erger worden. Ouderen zijn eenzamer, maar ook bij jongeren 
nemen de problemen toe. De doelgroep waar zij mee werkt is heel 
kwetsbaar en dat ziet ze terug in de coronacrisis: de kwetsbaren 
worden nog harder getroffen. In Mariahoeve ziet ze vooral veel 
verslavingsproblematiek, naast de psychische problemen. Een 
bijkomende zorg is dat de schuldsanering steeds wordt uitgesteld:  

“Het is wel vervelend dat cliënten die schuldsanering 
hebben aangevraagd, dat dat steeds wordt 
uitgesteld, en weer uitgesteld. Dan stagneert 
het hele proces. En als ze financiële problemen 
hebben, dan krijgen ze vanzelf psychische klachten. 
Depressies of psychotische toestanden. Dus dat 
heeft allemaal met elkaar te maken. ”

De wachttijden zijn daarnaast dramatisch, vooral in de psychiatrie 
zijn deze enorm toegenomen, aldus Natalia. Natalia probeert cliënten 
aan te melden maar wordt steeds naar een ander doorverwezen. 
Soms escaleert de situatie zo dat de politie moet ingrijpen en 
dat een gedwongen (acute) opname via de rechter moet worden 
afgedwongen. Haar cliënten zijn de ‘lastpakken’ van de buurt, en 
die problematiek is door corona dan ook alleen maar toegenomen. 
Het is een paar keer uit de hand gelopen, juist omdat mensen thuis 
moeten zitten. Van buurtsolidariteit heeft zij weinig terug gezien: “Mijn 
cliënten zijn voornamelijk mensen die met de buren in conflict zitten”.

Zelf woont Natalia in Rotterdam en komt alleen naar het werk voor 
de huisbezoeken. Op kantoor komt ze liever niet, iedereen ervaart 
meer spanning en is voorzichtig. Natalia merkt dat ook en probeert 
daarom zoveel mogelijk haar werk buiten kantoor te doen. Ze vindt 
het lastig om een middenweg te vinden tussen de zorg voor haar 
cliënten en de maatregelen die van overheidswege zijn opgelegd. 
Bij een huisbezoek drink je snel een kopje koffie en zij weigert dit 
niet. Ze geeft aan dat het soms lastig is om bij iemand die al weinig 
vertrouwen heeft, om dan gemaskerd binnen te komen. Al met al is 
haar werk door corona een stuk complexer geworden en ze vreest 
daarnaast dat er nog wel een golf van problemen gaat komen als de 
maatregelen weer afnemen.

“Mijn patiënten zijn paranoia op heel veel gebieden.  
Nee ik merk, sommigen, hebben heel weinig vertrouwen in de 

overheid en in de vaccinaties. Maar psychiatrische mensen zijn 
mensen die anders denken, die heel vaak in complottheorie 

denken, dus dan heb je vanzelf coronadissidenten. ”



“We zijn gewoon mensen met  
een hart voor de wijk. [..] Er zijn veel bewoners  

die het zelf ook moeilijk hebben en onze hulp kunnen 
gebruiken, maar zich ook weer inzetten  

om anderen te helpen. ”
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Naomi coördineert Lichtpuntjes van Mariahoeve, een initiatief 
dat ze in 2014 is gestart. De aanleiding hiervoor vormde haar 
verhuizing vanuit Friesland naar Mariahoeve. Ze had op dat moment 
geen sociaal netwerk en wilde, zoals ze het zelf zegt, ‘zelf maar 
de feestslingers uithangen’. Ze begon daarom een kindergroepje, 
gericht op dansen met en het voorlezen van kinderen. Door dit te 
doen kwam een aantal ouders op haar pad - met name moeders, 
waarvoor ze graag wilde kijken of ze meer voor hen kon betekenen. 
Vervolgens heeft ze subsidie gekregen van de gemeente voor 
wijkprojecten waar mensen samen kunnen eten. Hiervoor werkte ze 
samen met Resto van Harte en betrok ze andere vrouwen om samen 
te koken voor senioren die dit zelf niet kunnen. Zo werden senioren in 
contact gebracht met moeders uit de wijk.

Toen corona net uitbrak was er nog veel onduidelijk over wat het 
precies was, maar voor Naomi was één ding al snel duidelijk, namelijk 
dat ze moest beginnen met maaltijden voor mensen in acute nood. 
Dankzij financiële hulp vanuit Achterban Werkt, die over haar initiatief 
hoorde en haar wilde ondersteunen, slaagde ze erin om de eerste 
twee weken te overbruggen. 

“ Ik wist in het begin ook totaal niet wat het was 
natuurlijk, maar ik ben direct in die eerste week 
gewoon met noodpakketjes [met eten] begonnen. 
[...] Ik ben niet bang, maar hou me wel aan de 
maatregelen. Ik moet wel helpen, er zijn te veel 
mensen die hulp kunnen gebruiken. ”

Omdat Naomi in de beginperiode nog geen hulp had bij de bezorging, 
is ze alle adressen met haar bakfiets langsgegaan. Inmiddels heeft 
ze een bezorgteam van twaalf mensen en ontvangt ze subsidie van 
de gemeente om dit kosteloos te kunnen doen voor de mensen die 
het nodig hebben. Ze brengen niet alleen eten naar senioren, maar 
ook naar gezinnen die het moeilijk hebben. De gezinnen krijgen 
aanvullende boodschappen zodat ze zelf kunnen koken. Het gaat om 
twee soms drie maaltijden per persoon per week. Ze werkt hiervoor 
onder meer samen met de Participatiekeuken, die bijvoorbeeld soep 
en groenten doneert. Ook krijgt ze producten van twee vestigingen 
van de Hoogvliet. Zo helpen ze Lichtpuntjes mee om toch weer de 
pakketjes goed te vullen.

Momenteel hebben ze bij project Lichtpuntjes ongeveer honderd 
huishoudens in beeld. Deze huishoudens helpt ze met vijftien actieve 
vrijwilligers die haar hierin ondersteunen. Elk teamlid heeft een 
netwerkje van mensen die extra steun kunnen gebruiken. Door dit 
sneeuwbaleffect worden mensen die het nodig hebben bereikt door 
Naomi en haar team. 

“ Elk teamlid van mij, als je die vijftien pakt, die 
hebben gemiddeld weer vijf mensen die ze kunnen 
helpen in hun straat en nabije omgeving. [...] Zo heb 
je met elk iemand die bij ons betrokken wordt, die 
heeft zelf ook weer een netwerkje van mensen die 
ook weer steun kunnen krijgen en dat vind ik wel 
heel bijzonder. ”

Het mooiste aan Lichtpuntjes vindt Naomi dat zij echt in de wijk zijn 
en de mensen zien, waardoor mensen geen nummer worden. Haar 
team weet goed wie de extra hulp wel kan gebruiken. Wat ze aan 
haar bezorgteam het meest waardeert, is dat iedereen, ondanks de 
angst voor corona, toch even een gesprekje houdt aan de deuren, 
weliswaar op afstand. Hierdoor kan ze de vinger goed aan de pols 
houden wanneer er nog andere hulpvragen spelen. Zo konden de 
vrijwilligers in de afgelopen maanden ook helpen met bijvoorbeeld 
het doen van boodschappen of het maken van een wandelingetje. 
Naomi merkt dat er namelijk ook een stuk sociale eenzaamheid is 
gaan spelen, dus zo kunnen ze een beetje voor elkaar zorgen.

Door de uitbraak van corona merkt Naomi dat er meer hulp nodig is, 
ook onder nieuwe groepen. Zo ziet ze bijvoorbeeld dat een aantal 
zzp’ers in de problemen is gekomen. Daarnaast merkt ze dat door 
corona mensen die al werkloos thuiszaten nu nog moeilijker aan werk 
komen. Ze had altijd al mensen in beeld die niet snel om hulp vragen, 
waardoor zij ook vormen van verborgen armoede opmerkt. 

Verder biedt Naomi ook mensen maaltijden aan die er niet zelf om 
durven te vragen, maar waarvan zij te horen heeft gekregen dat ze 
mogelijk wel een maaltijd kunnen gebruiken. De mensen die zij in 
beeld heeft die het moeilijk hebben, helpen zelf ook mee. Als er een 
oproep is voor kleding en speelgoed kijken dezelfde mensen ook of 
ze nog iets moois kunnen weggeven. 

“ Ik krijg vaak meer hulp van mensen die het moeilijk 
hebben, dan mensen die het gewoon heel goed 
hebben in het leven. ”

Niet alleen de mensen die al bij Naomi in beeld waren helpen mee, 
er komt soms ook hulp uit onverwachte hoek. Mensen die zij 
niet kent die ook graag hun steentje willen bijdragen, waaronder 
mariniers die kwamen helpen om pakketten rond te brengen. Maar 
ook verschillende organisaties hebben hun keuken ter beschikking 
gesteld. Dit heeft haar wel een opsteker gegeven. Naomi denkt dat 
mensen vaak wel willen helpen, maar iemand moeten vinden die ze 
kunnen vertrouwen. 

Momenteel is Lichtpuntjes van Mariahoeve bezig met de oprichting 
als stichting, zodat zij verder kunnen uitbreiden. Als ze een stichting 
zijn, kan ze namelijk ook meer potjes en fondsen aanspreken voor de 
activiteiten van Lichtpuntjes. Naomi heeft veel ambitie en wil graag 
meer doen dan dat ze nu al doen: 

“ Iemand wordt je naaste op het moment dat 
je iemand gaat helpen. ”

Waar komen de ambities van Naomi vandaan? Haar drijfveer is haar 
geloof. Ze vindt het belangrijk om wat zij leert uit haar geloof toe te 
passen. Ze leest veel uit de Bijbel, waarin staat om te zorgen voor 
de mensen die het nodig hebben. Mensen denken dat dit in het 
buitenland moet, maar Naomi past wat zij leert toe in haar eigen 
omgeving. ‘Jezus zei dat je het licht moet laten schijnen voor de 
mensen, oftewel dat hij wilde dat je vele vriendelijke daden deed 
voor anderen’. Naomi vindt dit het goede voorbeeld en wil dus ook 
anderen een lichtpuntje kunnen bieden.



“We waren net ingesteld op het werken  
met halve klassen en toen mocht toch weer de hele  

bubs tegelijk naar school. Ik vind, ook naar de politiek toe,  
als je een maatregel neemt, hou deze dan ook even vast.  

Dan krijgen mensen de kans om eraan te wennen,  
om in dat ritme te komen. ”
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Rob is bijna 15 jaar directeur op basisschool De Vuurvlinder. Op 
De Vuurvlinder zitten 280 leerlingen, waarvan de meeste kinderen 
een migratieachtergrond hebben. Een belangrijk deel van de 
leerlingen verblijft slechts tijdelijk in Nederland, omdat hun ouders 
voor een bepaalde tijd in Nederland zijn om te werken. Dit betekent 
dat er het hele jaar door veel wisselingen zijn in de klas en dat de 
leerlingen gemiddeld niet langer dan vier jaar op school zitten. 
Ongeveer 10 procent van de leerlingen komt uit de wijk zelf en 
woont al langere tijd in de wijk. 

De constant veranderende klassensamenstellingen maakt dat 
de school een dynamische organisatie is en dat een andere 
benadering van onderwijs nodig is dan op een reguliere school, 
aldus Rob. Dit bleek een groot voordeel voor het organiseren van 
het thuisonderwijs tijdens de eerste lockdown omdat de school 
al gewend was om digitaal en gepersonaliseerd onderwijs te 
organiseren. Zo hebben de leerlingen allemaal een chromebook 
vanuit school, waardoor het tijdens de eerste lockdown van 
maart tot mei gemakkelijk was om over te schakelen naar het 
onlineonderwijs. Voor de leerlingen die geen internetaansluiting 
thuis hadden, heeft de school dit kunnen regelen. Desondanks was 
nog altijd tien procent van de leerlingen kwijt in de eerste twee, drie 
weken. Uiteindelijk slaagde de school erin om met iedereen weer 
contact te krijgen. Een aantal ouders bleek halsoverkop terug te 
zijn gekeerd naar het thuisland met hun kinderen. Gelukkig bleek 
het onlineonderwijs juist hier een goede oplossing voor, omdat het 
onderwijs ook voor deze leerlingen goed te volgen was, zelfs vanuit 
Polen of India. Uiteindelijk is iedereen, op één leerling na, na de 
eerste lockdown weer teruggekeerd naar Nederland. 

We interviewen Rob net nadat de tweede lockdown is ingegaan. De 
leerlingen hebben als gevolg hiervan eerder kerstvakantie gekregen: 

“We hebben besloten om deze twee dagen geen 
onlineonderwijs te geven, maar ons vooral voor te 
bereiden op de periode na de kerstvakantie. ”

Rob vertelt dat de coronamaatregelen ook bij zijn personeel de 
nodige impact heeft. Vooral alle veranderingen en het continue 
moeten schakelen kost ontzettend veel energie voor het team, 
vertelt Rob. Maar, zo gaat hij verder: “we moeten er ook gewoon het 
beste van maken”. Wat betreft de gevolgen van de lockdown maakt 
Rob zich zorgen over het negatieve effect op de taalontwikkeling van 
sommige leerlingen, omdat de kinderen voor een langere periode 
in een omgeving zijn waar geen Nederlands wordt gesproken. De 
extra middelen die zij ontvangen om achterstanden in te halen, 
zetten ze in op taalonderwijs en dit wordt nu ingezet op extra online 
taalonderwijs. Daarbij geeft Rob aan dat de noodopvang dit keer ook 
gebruikt zal worden voor onderwijs aan kwetsbare leerlingen, met 
name voor de leerlingen die tijdens de eerste lockdown uit beeld 
verdwenen. Hij signaleert daarbij in de afgelopen maanden ook een 
toename van gezinnen die moeite hebben om rond te komen: 

“We hebben een groep die echt moet struggelen op 
dit moment om het hoofd boven water te houden. 
Het is ook nog wel moeilijk om daar vat op te krijgen, 
want mensen lopen daar niet zo mee te koop. Dus je 
ziet het pas langzaam ontstaan als kinderen ineens 
een hele beperkte lunch mee naar school nemen. ”

Rob schat dan ook in dat de impact van corona nog op langere 
termijn gevolgen zal hebben voor het sociaal-emotioneel 
welbevinden van zowel de kinderen als de ouders. Dit wordt mede 
veroorzaakt door de angst die ouders en kinderen hebben om 
corona te krijgen. 

“Het isolement waarin mensen nu zitten, dat is een 
soort survival, maar als we straks uit die survival 
komen dan wordt de impact denk ik pas voelbaar en 
merkbaar. En ik denk dat dat echt nog wel een flinke 
nazorg nodig is, als dit allemaal achter de rug is. ”

Rob merkt vooral bij ouders met een migratieachtergrond dat zij 
vinden dat in Nederland te vrij en te liberaal met de regels wordt 
omgegaan. Een enkele keer is hiervoor een leerplichtambtenaar 
ingeschakeld omdat ouders hun kinderen niet naar school durfden 
te brengen uit angst voor besmetting. Tegelijkertijd begrijpt Rob 
waar de angst vandaan komt en maakte hij zich, vanwege zijn eigen 
gezondheidssituatie, in het begin ook zorgen toen de scholen 
weer opengingen. Rob is bewust een mondkapje blijven dragen 
in school, niet alleen voor zichzelf, maar ook als voorbeeldfunctie 
naar de andere teamleden. Desondanks signaleerde Rob ook dat 
de aandacht verslapte en de 1,5-meter regel steeds minder strikt 
werd nageleefd. Al speelt daarbij ook de vraag of 1,5-meter in het 
onderwijs naar de leerlingen überhaupt wenselijk is. 

“Als de kinderen naar je toekomen om een knuffel 
te geven, om je even aan te raken, wat doe je dan? 
Je moet niet willen dat er een soort lijn rond de 
tafel van de leerkracht staat waar kinderen niet 
achter kunnen komen. En bovendien is dat ook niet 
werkbaar, want je moet ook rondes maken door de 
klas en ze helpen bij hun werk. En dan buig je over 
ze heen om even goed te kijken, ja dus dat hebben 
we al vrij snel losgelaten. Maar wel natuurlijk de 
1,5 meter afstand bij de leerkrachten onderling. ”

Maar door de uitbraak van corona op een andere school in Den Haag 
is de voorzichtigheid weer terug en heerst er daardoor niet alleen 
frustratie over het sluiten van de scholen, maar ook een zekere 
opluchting in het team. 

Corona heeft volgens Rob ook positieve ontwikkelingen in het 
onderwijs gebracht. Zo is de betrokkenheid van de ouders op het 
onderwijs vergroot omdat de ouders zelf hun kinderen hebben 
moeten begeleiden en daardoor meer zicht hebben gekregen op 
wat hun kinderen leren en waar ze mee bezig zijn. Ook het digitale 
onderwijs maakt dat als leerlingen om wat voor reden straks thuis 
zitten, zij gemakkelijker met de digitale middelen op afstand mee 
kunnen blijven doen. “Het onderwijs wordt hier uiteindelijke flexibeler 
van”, concludeert Rob. 



“ In de eerste periode van  
de lockdown hadden we een flinke  

aanwas van vrijwilligers die iets wilden 
betekenen voor hun buren en voor de buurt. 

Dat werd gaandeweg de zomer minder. 
Mensen hadden toch weer hun draai 
gevonden of het werk was opgestart.  

Maar er zijn ook een hoop nieuwe 
vrijwilligers gebleven. ”  Fikri

“We merkten dat de behoefte  
heel groot is bij sommigen om samen  

te komen. Deze mensen merken  
in de avond gewoon de eenzaamheid.  

Dat stukje is groter dan de  
angst voor corona. ” Mike
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Mike en Fikri werken bij de welzijnsorganisatie Voor Welzijn. Fikri 
is coördinator en cliëntondersteuner van het Servicepunt Haagse 
Hout in Mariahoeve. In Den Haag zijn er 19 Servicepunten waar 
bewoners terecht kunnen met vragen op het gebied van werk, zorg, 
jeugd, welzijn of maatschappelijk werk. De afgelopen drie maanden 
hebben Fikri en zijn collega’s ruim 2.000 bewoners geholpen 
met uiteenlopende vragen. Ze bieden de bewoners praktische 
ondersteuning of verwijzen ze door naar andere instanties. Mike 
werkt als opbouwwerker en houdt zich in het bijzonder bezig met 
buurtinitiatieven in Mariahoeve voor zowel jong als oud. Soms werkt 
hij ook als cliëntondersteuner. 
 
Voor Fikri is de grootste verandering dat zij door corona bij het 
Servicepunt niet meer een open inloop hebben, maar dat ze in plaats 
daarvan op afspraak werken. Hierdoor hebben ze inmiddels ook een 
wachtlijst omdat ze niet iedereen tegelijkertijd kunnen ontvangen. 
Dit doen ze om te voorkomen dat het in het gebouw heel druk wordt 
omdat er te veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn:

“We zijn vanaf maart op afspraak gaan werken. 
Mensen konden bellen voor een afspraak en die 
werd dan vaak binnen dezelfde week ook nog 
ingepland om ze te ondersteunen met de vraag waar 
ze tegenaan liepen. ”

In maart en april was er veel angst bij mensen om erop uit te 
gaan. Hierdoor kregen zij in eerste instantie veel minder vragen 
van bewoners. Normaal gesproken komen sommige bewoners 
wekelijks langs, ook met allerlei kleine vragen. Maar, zo concludeert 
Fikri, mensen hebben blijkbaar de vragen zelf opgelost. Deze 
noodzakelijke zelfredzaamheid heeft ook voordelen opgeleverd 
volgens Fikri:

“We merken dat bij mensen het zelfvertrouwen is 
gegroeid omdat ze het zelf hebben opgelost. De 
noodzaak maakte het als het ware mogelijk om het 
zelf te proberen, zelf de telefoon op te pakken en de 
instantie te bellen of dat formuliertje in te vullen. ” 

Anderzijds constateert Fikri ook dat er in de maanden mei en juni juist 
een toestroom was van mensen die hun vragen hadden opgespaard, 
die bewust hebben gewacht tot ze het weer veilig genoegd vonden 
om langs te komen. Daarnaast ziet Fikri ook dat de vragen waarmee 
bewoners komen, veranderd zijn sinds de corona-uitbraak. Zo is er 
vanaf de zomer een toename van bewoners die komen met vragen 
over spanningen thuis. Hierbij spelen relatieproblemen een rol, maar 
ook de huisvestingssituatie. Zo vertelt Mike dat ze een verdubbeling 
hebben van het aantal overlastmeldingen door buren. Naast vragen 
over spanningen thuis, ziet Fikri ook een toename van vragen op het 
gebied van financiën:  

“Mensen die het financieel niet meer redden omdat 
ze hun baan hebben verloren, omdat zij ineens van 
twee inkomens naar één inkomen zijn gegaan of 
mensen die het gewoon financieel niet meer redden. 
Maar ook een grote groep vanuit de bestaande 
bewoners die voorheen al bij ons kwamen met 
andere vragen en nu bij ons binnenkomen met: 
‘het lukt niet meer’. ”

Mike ziet in zijn werk vooral de impact van corona op allerlei 
activiteiten die door corona zijn weggevallen voor buurtbewoners. 

“Bijvoorbeeld de seniorengymgroepen die ik 
ondersteun, die hebben vanaf maart geen 
doorgang meer. Maar er zijn ook heel veel 
ontmoetingsactiviteiten die nu platliggen waar 
mensen normaal wekelijks twee, drie keer per week 
het wijkcentrum binnenkwamen of op een andere 
locatie in de wijk deelnamen. ”

Hij constateert toegenomen eenzaamheid, niet alleen onder 
ouderen, maar ook onder andere kwetsbare groepen. Mede daarom 
zijn de maaltijdactiviteiten voor ouderen die alleen wonen, op 
anderhalve meter, wel doorgegaan: 

“We mochten voor kwetsbare groepen wel iets 
organiseren, mits het past in een ruimte en op 
afstand. Maar de aantallen die we daar altijd binnen 
hadden die kunnen we gewoon nooit bieden wat 
we hadden. Bovendien wil je nooit op je geweten 
hebben dat mensen besmet worden. […]. ”

Daarnaast is Mike ook betrokken geweest bij andere wijkactiviteiten 
die georganiseerd werden als gevolg van corona, waaronder de 
balkonbingo en de Tour D’Amour:

“ Ik ben gaan kijken, wat mag dan wel? We hebben een 
samenwerking gehad met de Haagse Tour d’Amour. 
Dat waren een aantal muzikanten die gingen 
optreden op verschillende plekken in de wijk voor 
mensen die dat dan vanuit hun huis konden volgen. 
En ik heb balkonbingo’s georganiseerd. ”

Inmiddels is Voor Welzijn ook nauw betrokken bij maaltijddiensten die 
vanuit de buurt worden georganiseerd, waaronder het rondbrengen 
van soepjes bij bewoners in de buurt. Door soep rond te brengen, 
hebben ze niet alleen contact met verschillende buurtbewoners, 
maar slagen zij er ook in om zicht te krijgen op een eventuele 
hulpvraag. Daarnaast worden ook verschillende activiteiten online 
georganiseerd waaronder verschillende challenges, maar ook het 
winterspektakel waarvoor een online bingo en quiz is georganiseerd. 
Mike merkt dat zij door deze nieuwe manier van werken, er in slagen 
veel (nieuwe) buurtbewoners te bereiken. Ook als vrijwilliger voor de 
verschillende activiteiten. 

Mike is blij dat dankzij het corona activiteitenbudget, dat door het 
stadsdeel beschikbaar is gesteld, verschillende wijkactiviteiten in de 
afgelopen maanden wel konden doorgaan. Bovendien konden deze 
activiteiten veel sneller dan normaal plaatsvinden. Voor het corona 
activiteitenbudget wordt door de community builder, het wijkberaad 
en Voor Welzijn bepaald of de activiteiten passen binnen de gestelde 
richtlijnen en of het meerwaarde heeft voor de wijk. Hierdoor kan 
al binnen twee dagen in plaats van zes weken beoordeeld worden 
welke projecten in aanmerking komen voor een subsidie en binnen 
een week kan de subsidie worden uitgekeerd. Mike hoopt dat zij deze 
manier van werken ook in de toekomst vast kunnen houden. 
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Azadeh werkt als gezinscoach voor Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in 
Mariahoeve. Ze vindt haar werk moeilijk ten tijde van corona: ze mist 
haar collega’s en de drukte van het kantoor.  Ze werken vanuit een 
team waar coaches met verschillende expertises aan deelnemen. 
Azadeh komt uit het welzijnswerk, en loopt nu een aantal jaar mee als 
gezinscoach. Voor corona was ze veel bij de cliënten thuis:

“Dus dat is gelijk per direct stopgezet - het ambulant 
werken wat we eigenlijk deden. Dus concreet ziet 
het eruit dat ik gewoon vanuit mijn [lacht] keuken 
aan het werk ben. En, alleen met uitzonderingen, dan 
moet het hoge nood zijn, ben ik op het CJG geweest. 
Maar dat kan ik op een hand tellen. ” 

Ze werkt via de telefoon en bezoekt gezinnen via de computer. Voor 
sommige gezinnen gaat dat prima, maar vooral bij nieuwe gezinnen is 
het lastig. Je moet vaak toch eerst een vertrouwensband opbouwen 
en dat is veel lastiger om online te doen, merkt Azadeh op. Het gaat 
beter, maar zeker in het begin had ze daar moeite mee. Er bestond 
ook voor corona al wantrouwen onder een deel van de bewoners 
over het CJG. Hierbij wordt door sommige mensen gedacht dat 
de Jeugdzorg er is om kinderen uit huis te plaatsen. Voor corona 
werkten ze veel samen met het wijkcentrum, met andere collega’s, 
om meer vertrouwen te geven. Dat bewoners zagen dat ze er zijn 
om te ondersteunen, om hulp te geven, maar door corona is dat een 
stuk lastiger geworden. Azadeh merkt niet dat de wachttijden zijn 
toegenomen. Het is niet echt drukker geworden, maar corona heeft 
wel voor veranderingen geleid:

“ Er zijn wel opstapelingen. Vooral in die eerste 
lockdown merkte ik dat op het moment dat kinderen 
bijvoorbeeld ADHD of autisme hebben en soms nog 
een hele batterij aan stoornissen, en als dan die 
school wegvalt, dan valt een hele structuur weg. Dan 
heb je gewoon een groot gat.”

Azadeh geeft aan dat als het verder in het gezin goed gaat, dit 
niet heel problematisch hoeft te zijn. Maar als er nog andere 
problemen in het gezin spelen, wordt het ingewikkelder, zoals bij 
multiprobleemgezinnen. Voor deze gezinnen is op afstand werken 
minder goed uit te voeren. 

“Wat ik zie, is dat ouders die al stress hadden, 
eigenlijk nog meer stress erbij hebben. Ook stress 
door onzekerheid over het werk. Mariahoeve is 
een wijk die veel zorg vraagt. Er speelt best wel 
wat problematiek bij de gezinnen. Dan hebben 
we het over alleenstaande ouders, ouders die 
het minimuminkomen hebben, niet aan het werk 
zijn, een klein netwerk hebben. Daar telt alles 
bij elkaar op, en als je dan de kinderen ook thuis 
hebt. Ja, dat is dan best zwaar. En wat ik ook zie is 
mensen met relatieproblemen. Vaak hadden zij al 
relatieproblemen en dan moet je in zo’n tijd nog 
meer op elkaar terugvallen. ”

Gezinnen die het moeilijk hebben, hebben het nu moeilijker. Azadeh 
ziet wel dat er in de wijk steun is voor gezinnen die bijvoorbeeld 
in de schuldsanering zitten. Het initiatief Parels in de wijk is daar 
een voorbeeld van, vrouwen uit de wijk koken voor gezinnen die 
van weinig geld moeten leven. Dat helpt, want ze ziet ook wel veel 
armoede in bepaalde delen van Mariahoeve. Hierbij zijn vaak ook de 
woonomstandigheden slecht. 

“Sommige woningen zijn echt oud, veel schimmel. 
Het onderhoud van de woningen is er slecht aan toe. 
Het zijn vaak portiekwoningen, waar gezinnen dan 
wonen met een sociale uitkering. Dan denk ik:  
‘Dat is wel heel erg armoedig, dat het er zo aan 
toegaat’. En dat het vochtig is, heeft ook gevolgen 
voor de gezondheid. Kinderen die astma hebben, 
krijgen er soms benauwdheidsklachten van. Dus dat 
heeft ook gevolgen voor de kinderen, maar levert 
ook stress op bij ouders. ”

Azadeh constateert daarbij dat de kwaliteit van de woningen ook tot 
geluidsoverlast zorgt. Juist in een tijd waarin mensen veel thuis zijn:

“Wat ik ook zie is geluidsoverlast. Iedereen zit op 
elkaar. Het zijn van die portiekwoningen die veelal 
niet goed geïsoleerd zijn, de muren zijn ook heel 
dun, dus je hoort van alles. En ja, als je dan ook geen 
goede contacten hebt met de buren, zie je ook wel 
dat er problemen ontstaan. ”

Ze hoopt dan ook dat de situatie snel weer normaal wordt, zodat 
mensen weer naar het buurtcentrum kunnen komen, zodat er 
weer activiteiten georganiseerd kunnen worden en kinderen weer 
iets te doen hebben. Contact in de buurt, tussen de verschillende 
bewoners, is voor Azadeh heel belangrijk.

“ Ik heb het ook aangegeven op m’n werk dat ik vind  
dat er meer aandacht moet zijn in deze tijd voor ons, als persoon 

en als medewerkers van het CJG. Het is belangrijk dat het  
goed met ons gaat zoadat wij dan ook goed met anderen  

kunnen werken en er voor de gezinnen kunnen zijn. ”



Foto: Martijn Beekman

“ Ik omschrijf het altijd als  
een ruime, groene, prettige wijk  

om in te wonen. Waar heel veel goeie 
ideeën zijn, waar mensen heel veel  

willen en waar een soort van  
ongrijpbare energie hangt. ”
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Carlos woont al zeventien jaar in Mariahoeve en is sinds 2017 
bestuurslid bij het wijkberaad, de bewonersorganisatie van de wijk. 
Naast zijn functie als voorzitter binnen het wijkberaad is hij ook 
zzp’er in de VVE-branche. Door corona liggen zijn activiteiten voor 
zijn eigen bedrijf grotendeels stil. Hij maakt momenteel dan ook 
gebruik van de Tozo-regeling7. De toekomst van zijn bedrijf ziet 
Carlos positief in. Tenzij de lockdown nog veel langer gaat duren, dan 
wordt het mogelijk een ander verhaal. Desondanks is hij druk met zijn 
werkzaamheden voor het wijkberaad.
 
Voordat hij zelf in Mariahoeve kwam wonen, was hij al vaak in de 
wijk te vinden, omdat zijn opa bijna Carlos’ hele leven in Mariahoeve 
woonde en er een paar jaar terug ook stierf. Carlos dacht de wijk 
goed te kennen, totdat hij actief werd bij het wijkberaad. Er zijn veel 
mooie dingen in Mariahoeve waar hij voorheen nog niets van wist en 
die eigenlijk iedere bewoner van Mariahoeve zou moeten weten. Hij 
vertelt dat de wijk uniek is opgezet, waardoor het door het Rijk ook 
als cultureel erfgoed wordt bestempeld. Het is één van de dertig 
wederopbouwwijken in Nederland van nationaal belang. Hij omschrijft 
Mariahoeve als een wijk waar nog veel verhalen te ontdekken zijn, 
zoals het ontstaan van de straatnamen en de vele kunstwerken die te 
vinden zijn in de wijk:
 

“Hij [Jan Latte, sociaal-demograaf] heeft Mariahoeve 
ook wel eens genoemd als voorbeeld van een 
naoorlogse woonwijk waarin een hele grote 
diversiteit aan verschillende culturen eigenlijk 
probleemloos met elkaar kunnen samenleven in een 
wijk. […] Dat is niet overal normaal en bij ons gaat 
het eigenlijk altijd probleemloos. Dat is eigenlijk wel 
heel bijzonder. ”

Carlos vertelt dat Mariahoeve sowieso al bekend stond om het vele 
vrijwilligerswerk en alle initiatieven. Een jaar terug was er brand bij 
iemand geweest en binnen een mum van tijd was er een complete 
inboedel bij elkaar, door één oproep. Sinds de uitbraak van corona 
ziet hij dat er veel wordt georganiseerd in de wijk, zoals dat er voor 
elkaar wordt gekookt en boodschappen worden gedaan. Toen de 
tweede golf begon stonden bewoners van Mariahoeve meteen 
weer klaar om massaal te gaan koken. Zo was er in die periode weer 
iemand die Carlos belde om te vragen of hij ergens een keuken wist 
waar zij duizend hutspotmaaltijden konden bereiden. Het zou volgens 
Carlos een mooie bijkomstigheid zijn van deze crisis als mensen naar 
elkaar blijven omkijken, ook wanneer het wat minder noodzakelijk 
wordt dan nu:
 

7  De ToZo regeling is de Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers,  
waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis.

“Tijdens die eerste periode van corona zag je dat 
er boodschappen voor mensen worden gedaan, 
er werd gekookt, echt van alles. Je ziet toch dat 
mensen zich om elkaar bekommeren in deze tijd en 
dat vind ik echt wel heel mooi om te zien. We zeggen 
wel heel vaak dat het ik-tijdperk een beetje uit zijn 
voegen is gebarsten, maar in periode van nood zie je 
toch dat dat eigenlijk wel meevalt. ”

Voor de coronacrisis was het wijkberaad al meer bezig met cultuur 
en vermaak naar de wijk brengen, en door corona ziet Carlos nog 
meer de noodzaak om dit te organiseren. Zo heeft het wijkberaad 
afgelopen zomer een nostalgisch mobiel podium aangeschaft. Zodra 
het mag, zullen ze een heel cultuuraanbod naar verschillende buurten 
in Mariahoeve brengen. Zo krijgen mensen weer de gelegenheid 
om elkaar straks te ontmoeten, in een ontspannen sfeer met wat 
vermaak. Ze hadden al eerder bedacht om dit te doen, maar toen 
corona uitbrak wisten ze dat dit het moment ging worden om dit te 
organiseren.
 

“ Een aantal jaar na de Tweede Wereldoorlog wilden 
ze ook weer wat vermaak door met podia rond te 
trekken […] we hebben nu geen oorlog gehad, maar 
hebben we een pandemie gehad en willen eigenlijk 
weer hetzelfde doen; vermaak brengen. ”

Dat is niet het enige waar het wijkberaad zich mee bezig houdt. 
Ze kunnen op dit moment minder doen dan normaal, maar ze 
vergaderen alsnog elke maand. Ze functioneren ook als een 
klankbord voor de gemeente en werken ook samen met hen. Ze 
vertalen de stem van de bewoners naar de gemeente en hebben 
als het ware een controlerende functie op gemeentebeleid. Carlos 
vertelt over één van de grootste successen van het wijkberaad, 
‘Mariahoeve knapt op’. Dit is één van de meest succesvolle 
bewonersparticipatieprojecten van de stad geworden, aldus Carlos. 
Dit was een van de grotere projecten, waarvoor ze met de gemeente 
en de projectleider een bewonerscommissie hebben gevormd. 
Door middel van een aantal sessies hebben zij mogelijkheden aan 
bewoners voorgelegd waar zij vervolgens over konden stemmen, 
waardoor de bewoners zelf konden bepalen waar geld aan wordt 
besteed. Zo heeft het wijkberaad van achterstallig onderhoud in 
de wijk een participatieproject gemaakt. Op kleinere schaal deed 
het wijkberaad iets vergelijkbaars in een deel van de wijk waar de 
gemeente eenrichtingverkeer wilde invoeren. “Wij vonden dat de 
bewoners, die er in de praktijk dagelijks mee te maken hebben, 
moesten kunnen aangeven wat zij er eigenlijk van vonden. En wat 
bleek, driekwart was tegen eenrichtingverkeer en toen is het er ook 
niet gekomen”. Dit is precies waar het wijkberaad voor bedoeld is; het 
behartigen van de belangen van de wijk en haar bewoners.
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EPILOOG
De verhalen van de bewoners en professional in Mariahoeve laten 
zien wat de impact van corona is op hun eigen leven, de buurt en in 
hun werk. In deze verhalen lezen we dat corona ook in Mariahoeve de 
nodige gevolgen heeft. 

Bewoners en professionals vertellen over de impact die corona heeft 
op een groeiende groep bewoners die in armoede dreigt te raken. Dit 
zijn deels nieuwe groepen die doordat zij hun werk zijn kwijtgeraakt 
in de knel (dreigen te) raken. Deze inkomensonzekerheid leidt ook 
tot meer angst en stress. In het onderwijs is sprake van een vrees 
voor toenemende taalachterstand als gevolg van de sluiting van 
de scholen. Zorgprofessionals vertellen over zorgmijding onder 
bepaalde cliënten die uit angst voor besmetting niet langs durven 
komen, en er zijn kwetsbare bewoners van wie het (hulp)netwerk 
door corona is weggevallen, terwijl dit juist nu extra nodig is. De jeugd 
zit thuis en mist structuur, ouderen vereenzamen omdat ze niet even 
naar het winkelcentrum kunnen. Het videobellen als alternatief voor 
een face-to-face gesprek blijkt lang niet voor iedere patiënt een 
passende oplossing.

Ook wordt door verschillende professionals genoemd dat er sprake 
is van toegenomen burenoverlast, die wordt veroorzaakt door slecht 
geïsoleerde woningen. Daarbij wordt de tolerantiegrens, doordat 
bewoners nu veel meer thuiszitten, eerder dan normaal bereikt. 
Maar onderlinge spanningen in de wijk worden ook veroorzaakt 
door het wisselende beleid vanuit de overheid. De verwarring die 
hierdoor ontstaat, leidt soms tot onnodige confrontaties tussen 
buurtbewoners. Daarmee heeft COVID-19 een forse impact op het 
leven van uiteenlopende groepen in Mariahoeve. 

Maar dit is slechts één kant van het verhaal. We lezen ook dat in 
deze tijd, waarin gevoelens van eenzaamheid zowel bij jong als oud 
toenemen, het belangrijk is om naar de ander om te kijken. En dat dit 
ook door buurtbewoners, familie en vrienden wordt gedaan en wordt 
ervaren. De verhalen laten eveneens zien dat hoewel veel activiteiten 
in het afgelopen jaar niet konden doorgaan, er heel veel nieuwe 
activiteiten en initiatieven zijn gestart. Variërend van het bezorgen 
van eten bij kwetsbare groepen, tot balkonbingo’s en online (sport)
evenementen. Het corona activiteitenbudget dat hiervoor vanuit het 
stadsdeel beschikbaar is gesteld, wordt hiervoor als een belangrijke 
impuls ervaren. De verhalen laten daarbij ook de veerkracht van 
de bewoners zien, die hun activiteiten en werkzaamheden in het 
afgelopen jaar continue hebben aangepast aan de op dat moment 
geldende regels. 

Tot slot, in de afgelopen maanden hebben verschillende bewoners 
het vele groen dat zo kenmerkend is voor Mariahoeve als groot 
voordeel ervaren. Bewoners maken er recreatief veel gebruik van, 
maar de tuinen zijn in het afgelopen jaar ook gebruikt om culturele 
activiteiten te organiseren die binnen niet door konden gaan. Het 
belang en de meerwaarde van een groene wijk zoals Mariahoeve 
wordt in deze tijd dan ook door verschillende bewoners extra 
onderschreven. 
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