Samen

‘Delen geeft een gezamenlijke basis en maakt gelukkiger’

Mozaïek blikt
terug op vijf jaar
Centraal Wonen
Op jezelf wonen maar toch niet alleen, en als het even kan met een zo gevarieerd
mogelijke groep mensen. Dat is het streven van Mozaïek, de woongroep van
Centraal Wonen op het Limosterrein in Nijmegen-Oost. Onlangs bestond de groep
vijf jaar. We horen enthousiaste verhalen van twee actieve bewoners van het
eerste uur: Gonnie Lamers (lustrumcomité) en Wim Hamersma (bestuurslid).

‘H

et is hier gewoonweg heerlijk
wonen,’ valt Gonnie met de deur in
huis. ‘Ik ben weg van de stijlvolle
strakke bouw met de warme roodbruine stenen
te midden van het groen.’ Ze gaat ons voor in
haar woning. ‘En dankzij de inspraak bij de
bouw, hebben we veel zelf kunnen bepalen.
Kijk, nu draaien we in ons huis met de zon
mee.’ Niet alleen over haar huis is ze tevreden.
‘Ook voor het project heeft de bouw goed
uitgepakt, want we hebben een fijne gemeenschappelijke ruimte.’

Boven: Bewoners Centraal
Wonen, Wachterslaan,
Limos, Gonnie Lamers en
Wim Hamersma

De formule Centraal Wonen
Centraal Wonen kwam in de jaren zeventig
als vernieuwende woonvorm naar ons land.
Wim: ‘Ik ben al wel op zo’n dertig plekken in
Nederland wezen kijken, want gezamenlijke
woonvormen hebben altijd al mijn interesse
gehad. Wat is er op tegen om je leven wat
meer met elkaar te delen? Delen brengt je
in contact met elkaar en geeft een gezamenlijke basis. En ik ervaar zelf dat het absoluut
gelukkiger maakt.’
In principe heeft ieder zijn eigen huis en huishouding. Het betreft 46 woningen met in totaal
66 bewoners. De gemeenschappelijke ruimte
biedt daarnaast mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten. Gonnie: ‘Elke vrijdagavond
eten we er samen en op zondagochtend is er
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Links: Lustrumfeest
woongroep Centraal Wonen,
Limos Nijmegen.

koffie. Verder hebben we geen vaste planning.
Wie zin heeft om wat te organiseren pakt het
op. We hebben al veel leuke workshops en feesten gehad maar we maken ook spontaan samen
een herfstwandeling.’
Onderdeel van de omgeving
Ondanks de strakke rechte paden op het voormalige legerterrein, vormen de gebouwen toch
een organisch geheel. Wim: ‘Als woongroep
zijn we een deel van een groter woonplein. En
dat is precies wat we beogen: we willen geen
eilandje zijn. Het gaat ons juist om de verbinding. Neem de Spoorbuurt hier vlak achter
ons.’ Hij vertelt hoe de mensen moesten wennen aan een nieuwe woonwijk achter hun huis.
‘Daar zijn heel wat contacten overheen gegaan
om dat in goede banen te leiden. Maar we hebben bijvoorbeeld ook veel contact met de mensen van het asielzoekerscentrum hier vlakbij.
Dit samenwonen is juist een springplank naar
meer integratie.’
Diversiteit is ook zo’n belangrijk begrip binnen
de woongroep. Daar komt de naam ‘Mozaïek’
uit voort. Gonnie: ‘Juist de verschillen maken
het wonen zo kleurrijk en dynamisch. Laatst
hebben we nog meegedaan aan een gemeenschappelijke maaltijd tijdens de Ramadan. We
willen zowel jong als oud in dit project, mannen als vrouwen, singles, stellen en gezinnen.
En dus ook allochtonen.’
Leerschool in samenleven
Openheid naar je omgeving en je medemens
vraagt echter wel iets van je. Gonnie: ‘In een
woongroep is de drempel om elkaar te benaderen laag. Je moet er dus tegelijkertijd voor
waken dat je de grenzen goed aangeeft. Het
kan namelijk ook beklemmend zijn.’ Wim:
‘Mensen willen zich inderdaad vrij voelen.
Daarom hebben we als filosofie dat we elkaar
in Mozaïek niets opleggen. Eigenlijk willen we
zo weinig mogelijk regels.’
Initiatieven zijn welkom, niet omdat het moet
maar omdat ze ontstaan. ‘Centraal wonen
zonder initiatieven van mensen is geen centraal
wonen. Waarbij overigens de ene bewoner
ondernemender is dan de andere. Dan is het

belangrijk om de mensen die zichzelf
terugtrekken niet te veroordelen, maar uit
te nodigen,’ aldus Wim.
Dit sluit weer aan op een ander uitgangspunt
van de woongroep: elkaar niet alleen respecteren maar ook aanspreken. Gonnie: ‘Dat vergt
soms lef. Negeren of je eigen plan trekken is
makkelijker. Maar we willen juist in verbondenheid leven. Met alles wat er is, in lief en leed.’
Bijzonder toelatingsbeleid
Kortom, de bewoners bepalen hoe ‘centraal’
er gewoond wordt. Niet de regels. En dus lijkt
het belangrijk om de juiste bewoners te kiezen.
‘Nee hoor, want elk mens heeft zijn goede en
zijn slechte kanten. Zij kiezen of ze hier willen wonen, niet wij. Wat we wel doen is onze
diversiteit bewaken,’ vertelt Wim. ‘We willen de
balans houden tussen de verschillende
geledingen, dus dat is ons selectiecriterium.
Gaat er een gezin weg, dan nodigen we
weer mensen met kinderen uit. Overigens
werken we hierin ook nauw samen met
Standvast Wonen.’ Ze waarderen het goede
contact met Standvast Wonen enorm. Gonnie:
‘We werken al jaren constructief samen. Ook
bij ons Lustrumfeest kregen we hun support.
Op 26 september hielden we een buurtfeest,
met onder andere mozaïeken, henna schilderen
en buikdansen.’
Groeipad in communicatie
Terugkijkend zijn beide bewoners zeer tevreden over de afgelopen vijf jaar. Wim: ‘Los van
de gezellige activiteiten, zijn veel verbanden
tussen mensen gegroeid. Het is een zoektocht,
maar mensen bekommeren zich echt om
elkaar.’ Gonnie ervaart dit aan den lijve: ‘Ik
voel me niet alleen veiliger in mijn eigen huis,
maar ook geborgen in de omgeving.’ Toch zien
ze nog een heel groeipad. Wim: ‘Binnen het
project hoop ik dat mensen meer met elkaar in
gesprek gaan. De betrokkenheid is er al, maar
het aantal activiteiten en de deelname daar aan
mag verder groeien.’ Ook Gonnie hoopt op
verdere openheid. ‘Dat we elkaar de ruimte en
het vertrouwen geven om eerlijk naar onszelf
en naar elkaar te durven zijn.’

‘Ik voel me
niet alleen
veiliger
in mijn
eigen huis,
maar ook
geborgen
in de
omgeving.’

