
Drie jongens van pakweg 16, 17 jaar leggen gezellig een kaartje met hun 
buurmeisjes. Communiceren is lastig, maar een knipoog en een lach 
begrijpt iedereen. En gelukkig kunnen ze weer lachen. Mulue, Elias en 
Dlyet, ontvluchtten anderhalf jaar geleden hun vaderland Eritrea, op 
zoek naar een toekomst. 

“ Makkelijk als je even 
bij je buurmeisjes  
kunt binnenlopen”

Vluchtelingen-mentorproject 

In Eritrea wachtte het drietal een uit-
zichtloos bestaan. Geen enkele vrijheid, 
iedere vorm van kritiek wordt met ge-
weld de mond gesnoerd en de militaire 
dienstplicht kan wel tien jaar duren. En 
dus begonnen Elias, Mulue en Dlyet aan 
een lange, gevaarlijke tocht richting vrij-
heid. Eritrea, Ethiopië, Sudan, Libië, de 
oversteek naar Italië, om vervolgens in 
Nederland te eindigen. Na drie maan-
den opvang in Borculo krijgen ze de fel-
begeerde verblijfsvergunning. Met dat 
document vinden ze een eigen, veilige 
plek in Eindhoven. In een huurwoning 
van Sint Trudo. 

Prima begeleiding… 
Overdag gaan ze naar school, in hun vrije 
tijd chillen ze wat met vrienden. Elke 
dag komt er een woonbegeleider van 
Combinatie Jeugdzorg en wekelijks krij-
gen ze bezoek van hun ‘voogd’ van Ni-
dos, de instantie die voogdij heeft over 
minderjarige asielzoekers die zonder 
ouders in Nederland zijn. En voor de al-
ledaagse, praktische burenhulp, de ge-
zelligheid en een luisterend oor zijn daar 
hun mentoren Florith en Joes. 

…en leuke buren
Studenten Florith (eerstejaars master 
Supply Chain Management aan Tilburg 
University) en Joes (afstuderend Indus-

trieel Ontwerper aan de TU/e) zijn buren 
van de drie jongens. Florith: “Begin dit 
jaar werden we gevraagd om mee te 
doen met het vluchtelingen-mentorpro-
ject van Sint Trudo. Natuurlijk, ik wil an-
deren best een handje helpen. Zeker 
mijn buren.” “Als mentor beteken je echt 
iets voor een ander,” voegt Joes toe. “En 
het verruimt je eigen wereldje. Dingen 
die voor jou zo vanzelfsprekend zijn, zijn 
dat voor een ander helemaal niet. Vrij-
heid bijvoorbeeld.”

Samen eten 
Florith ziet het mentorschap als een leu-
ke vriendschap. “We eten regelmatig sa-
men. Soms koken Elias, Mulue en Dlyet. 

Pittig maar lékker!” “Ondertussen leren 
ze vanzelf Nederlands,” besluit Joes. 
“We wijzen ze de weg, helpen als ze iets 
niet begrijpen. En wanneer je een Ne-
derlands iemand aan de telefoon krijgt 
die je moet uitleggen waar je woont, is 
het maar wat makkelijk als je even bij je 
buurmeisjes kunt binnenlopen, toch?”

Ook mentor worden? 
Meedoen aan het vluchtelingen-
mentorproject? Graag! Stuur een mail 
naar bijzonderklanten@trudo.nl. 
Jasmijn van den Berg geeft je graag 
verdere informatie. 

Ingeplaatste Babette draait Inside Out

“ Werken met  
deze meiden  
geeft me energie!”

Je krijgt een huurwoning, pakweg € 100 huurkorting en in 
ruil daarvoor zet je je tien uur in de maand in voor de buurt.  
Help je kinderen bijvoorbeeld met hun huiswerk. “Prima 
principe,” vindt Babette Verdult (28). “Die huurkorting is 
fijn, maar het gaat er mij vooral om dat ik iets doe wat echt  
betekenis heeft. Dat geeft mij energie.” 

Na haar studie Toegepaste Psychologie  
trok Babette in 2014 in bij Joris, die  
later haar vriend zou worden. Joris was 
een ingeplaatste huurder en droeg  
zijn steentje bij aan Woensel-West. Als  
medehuurder werd dat ook van Ba-
bette verwacht. “Ik ben gestart bij 
Woordenschat, het taalontwikkelings- 
programma voor kinderen. Na een tijd 
wilde ik liever iets doen met wat oudere  
kinderen. Iets wat aansloot bij mijn 
studie en bij mijn bedrijf OpLeven, 
dat middelbare scholieren stimuleert 
om te werken aan hun autonomie en  
persoonlijke ontwikkeling.”

Sterker en zelfbewuster
Zo werd Babette kartrekker van het 
project Inside Out. Een activiteit voor 
meiden uit groep 7 en 8, om hun zelf-
vertrouwen te geven en steviger in 

hun schoenen te laten staan. Babette: 
“We komen wekelijks met een groepje 
van pakweg acht meiden bij elkaar en 
gaan dan aan de slag met een bepaald  
thema. ‘Vriendschap’ bijvoorbeeld. De  
ingang daarbij is meestal muziek.”  
Komt mooi uit, want naast haar werk 
en vrijwilligerswerk zingt Babette ook 
nog in een band. 

Enorm motiverend
“Het zit er dik in dat we na deze pilot een 
tweede Inside Out groep starten,” be-
sluit Babette. “Belangstelling genoeg! 
Ik draai ondertussen wel meer dan de 
overeengekomen tien uur in de maand, 
maar dat vind ik niet erg. Je leert je  
wijk en je buurtgenoten op een heel  
andere manier kennen en dat motiveert 
mij enorm.”

Stadsakker 
boert prima op 
Eikenburg 

Op Landgoed Eikenburg aan de Aals-
terweg heeft Stichting Stadsakkers 
Eindhoven een halve hectare land-
bouwgrond ter beschikking. “Plus een 
broeikas van meer dan 200 m2,” gaat 
Hennie verder. “Daar kunnen we nu onze 
eigen plantjes opkweken. Die hoeven 
we dus niet meer te kopen bij de kweker 
en dat scheelt een heleboel geld. Het is 
wel wat meer werk; extra handjes zijn 
welkom!” 

Samenwerking Springplank 040 
Die extra handjes komen deels via 
Springplank 040, waarmee de stich-
ting samenwerkt. Deze organisatie 
begeleidt mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt op weg naar een betaal-
de baan. Hennie: “Dat begint eventueel 
bij ons, als vorm van dagbesteding. Van 
hieruit wordt vervolgens een ‘echte’ 
werkplek gezocht.” 

Alles voor de Voedselbank 
Tegen het einde van het jaar worden 
de eerste woningen op Eikenburg op-
geleverd. “In totaal komen er zo’n 100 
nieuwe bewoners en dat geeft het 
landgoed een welkom nieuw elan. In de 
herfst nodigen we toekomstige bewo-
ners uit om een kijkje te komen nemen. 
Wie weet, willen ze zelf wel met spa en 
schoffel aan de slag. Dat zou mooi zijn, 
want er is veel vraag naar onze groen-
ten. Op dit moment worden in Eindho-
ven 1.200 monden via de Voedselbank 
gevoed en dat aantal stijgt. Werk aan 
de winkel dus. Voor het eerst bieden we 
nu meerdere groenten per week aan. 
Onlangs kwam een mevrouw hiernaar-
toe gefietst om ons te bedanken. ‘Het 
is tegenwoordig alsof ik bij de Voedsel-
bank een groentewinkel binnenstap,’ 
vertelde ze. ‘Ik kan zowaar kiezen!’”

Meetuinieren met Stadsakkers 
Eindhoven?
Ga naar stadsakkerseindhoven.nl en 
meld je aan!

De tijdelijke moestuin moest wijken voor de 
langverwachte nieuwbouw. En dus verkaste 
Stadsakker Kruidenbuurt naar een nieuwe 
plek. “En wat voor een plek!” meldt voorzitter 
Hennie Kuijken trots. “Wat een prachtige 
omgeving is het hier op Eikenburg.” 

Kansen voor Kinderen in de Bennekel

“ Iets terug doen 
voor de wijk” 

Anders dan Woensel-West kent de Ben-
nekel geen ‘ingeplaatste’ huurders die 
in ruil voor huurkorting een maatschap-
pelijke bijdrage leveren. Maar gelukkig 
wel een heleboel enthousiaste ‘gewone’ 
vrijwilligers, zoals de 28-jarige Shanti  
Ganpat. “Toen ik zelf nog op basis- 
school De Kameleon zat, was er al een  
uurtje taalles in de week, voor Turkse en  
Marokkaanse kinderen. Grappig dat  
ik hier pakweg 20 jaar later zelf een 
groepje kinderen kon begeleiden bij het 
programma Woordenschat. Verhaaltjes 
voorlezen, gesprekjes naar aanleiding 
daarvan, liedjes en spelletjes, plaatjes 
benoemen… je kunt er niet vroeg ge-
noeg mee beginnen!” 

Opstap naar betaalde baan 
Shanti studeerde Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening, maar vond aanvankelijk 

geen baan in die richting. Daarom werkte 
ze in een winkel én ze gaf zich op als 
vrijwilliger. “Ik woon al mijn leven lang in 
de Bennekel en vond dat ik wel iets terug 
mocht doen voor de wijk. Een goede 
taalontwikkeling is enorm belangrijk 
voor de toekomst van de kinderen. Het 
vrijwilligerswerk is bovendien leuk en 
gezellig. Én het heeft mijzelf ook verder 
gebracht! Sinds een tijd heb ik namelijk 
een baan op een BSO hier in de buurt. 
Mede dankzij de ervaring en de goede 
referenties die ik vanuit het Kids Project 
heb meegekregen!” 

Meedoen? 
Iets voor jou, als vrijwilliger de kids 
van de Bennekel vooruit helpen?  
Mail voor meer informatie of om  
je aan te melden naar  
buurtonderneming@trudo.nl.

Kent Woensel-West het Kids 
Project, de Bennekel heeft 
Kansen voor Kinderen. Even-
eens een samenhangend 
programma van activiteiten 
voor kinderen en jongeren, 
dat Sint Trudo hier samen 
met andere partijen orga-
niseert. Woordenschat bij-
voorbeeld. Een taalontwik-
kelingsprogramma dat in mei 
2016 voorzichtig startte en 
waaraan nu zo’n 25 kinderen 
van 3 tot 8 jaar deelnemen. 
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