
"Het (bijna) de enige plek is waar
woorden tot daden worden
gemaakt, qua verbinding tussen
Oud Noord en het Hamerkwartier."-
Anoniem 

VrIJwilliger Minke ging in gesprek met de mensen van De VerbroederIJ.
Werknemers, vrijwilligers, buurtgenoten die graag bij ons komen. Stuk voor
stuk mensen voor wie het er écht toe doet dat De VerbroederIJ kan blijven. 

Ze gaven antwoord op de vraag: De VerbroederIJ moet blijven omdat,.... 

De VerbroederIJ moet
blIJven omdat... 

"Het is er gezellig, en er zijn erg
vriendelijke mensen met hart voor
mens, dier, natuur en kinderen. (...)
Het moet blijven omdat twee biggen
anders veel verdriet krijgen om hun
stek te verliezen." - Stan 

"Het in een korte tijd als thuis is gaan
voelen. Een plek waar ik me veilig
voel, met lieve, warme mensen."
 - Sofie

"Ik ken De VerbroederIJ inmiddels
een jaar. In dat jaar heb ik nieuwe
contacten opgedaan, leuke
studeer/werkplekken mogen
ontdekken en alles bij elkaar heeft
de laagdrempeligheid mij geholpen
uit mijn isolatie als gevolg van ziekte
te doorbreken. (...) Omdat
Amsterdam dichtgroeit voor
mensen zoals ik: autist,
arbeidsongeschikt, net niet arm,
maar arm genoeg dat ik geen dure
koffie kan betalen. Bij De
VerbroederIJ voel ik me thuis en
gewenst. " - Anoniem

"Iedereen is welkom en krijgt een
kans om hier te zijn, te ontwikkelen
en voegt iets toe waardoor het een
nog mooiere plek wordt. Jezelf zijn,
de kans tot ontplooiing, en
geaccepteerd worden om wie je
bent." - Anoniem

"Omdat het zoveel meer dan Horeca
is, met plaats voor mensen met ‘n
deukje."- Mariska 

"Omdat het een plek is waar
iedereen zichzelf kan en mag zijn,
waar heel Noord en omstreken zich
welkom voelt en prachtige steentjes
bijdraagt." - Joyce



"Het lijkt een beetje op een
strandtent. Op sociaal gebied zijn
jullie sterk ontwikkeld (...) voor elke
portemonnee zijn jullie toegankelijk."
- Anoniem

De VerbroederIJ moet
blijven omdat... 

"De VerbroederIJ is een geweldige
plek waar iedereen zichzelf kan zijn
en alles samenkomt. (...) Ik schrijf dit
tijdens Helen’s Free Food Market en
zou nog veel meer willen schrijven
maar geen tijd, want voedsel
redden en mensel helpen bij De
VerbroederIJ!" - Helen van Helen’s
Free Food Market

"Ook een plek voor mensen met een
smalle beurs. Uitgestelde koffie,
gebak of een maaltijd, Ik krijg er een
vrij gevoel met honden die los
mogen, kinderen die in het zand
spelen, lekker veel buitenruimte.
Rommelig, georganiseerd, gezellig."
- Nicole

"Als minima met een kleine beurs is
deze plek een groot paradijs voor
mij. (...) Mooie plek om te
ontspannen van de dagelijkse
zorgen, de sfeer is informeel en
verbindend, zoals Amsterdam hoort
te zijn.(...) Fijn dat je als minima hier
ook een terrasje kan pakken met je
Stadspas." - Monite

"De VerbroederIJ heeft zich binnen 5
jaar onmisbaar gemaakt voor de
buurt." - Yvonne

"In dit gebied met eenzaamheid en
leefstijlproblematiek is De
VerbroederIJ een lichtend baken,
dat groenbeleving, natuur en
menselijk contact geeft en
genereert." - Marieke

"De plek bij uitstek waar je jezelf kan
zijn, opgaan in het geheel of juist je
stempel drukken. (...) Ik kom er al
vanaf het begin en ik voel me altijd
geaccepteerd. Never change a
winning team." - Minke

"Omdat het team ALTIJD bezig is
met zorgen voor de buren." -
Myranda



"Met nog meer woningen hier op
Noord, kan De VerbroederIJ een nog
betere buurtfunctie krijgen."- Hette

De VerbroederIJ moet
blijven omdat... 

"Er zijn weinig plekken waarbij je het
idee hebt dat je op het strand bent,
middenin de stad." - Anoniem

"Dit terrein, voor jong en oud, de
vreugde, de sfeer… laat het niet
verdwijnen!" - Sanne

"De plek waar ik fantastische
mensen heb ontmoet, de plek die
aanvoelt als mijn tweede huis, de
plek die écht iets betekent voor haar
buurtbewoners moet blijven!" -
Dorien

"Hier wordt plezier gemaakt, serieus
ge-zijn, hier zijn bloemen en
groenten en tientallen insecten, in
het insectenhotel of gewoon in de
grond." - Anoniem 

"Omdat jullie mensen echt zien voor
wie ze zijn. Ik voel me gezien,
gewaardeerd. Ik heb mijn
zelfvertrouwen weer teruggekregen.
Dat ik iets te bieden heb, iets wat
ertoe doet." - Laura 

"Het gebeurt niet zo vaak dat het lukt
om mensen uit allerlei groepen van
de samenleving bij elkaar te
brengen. Om te eten, te lachen, eten
te halen, te werken, verhalen te
delen, in de moestuin te helpen, de
varkens te voeren, en elkaar al
doende beter te leren kennen. Hier is
dat gelukt. Iedereen is blij met deze
plek. Arm en rijk, laat hem in
vredesnaam blijven." - Wendela

"Een stuk natuur, de pont naar Oost,
het is gewoon leuk en het zou zonde
zijn als het weg moet." - Sofie


