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 H
et nieuwe wijkcentrum in De 
Bakermat komt steeds dichter-
bij. Tal van betrokkenen binnen 
en buiten de vier wijken (Bur-
gemeesterswijk, Hoogkamp, 

Sterrenberg en Gulden Bodem) waarvoor 
het wijkcentrum is bedoeld, hebben de 
afgelopen maanden hard gewerkt aan de 
voorbereidingen. Om alles in goede banen 
te leiden, werd eind vorig jaar een stich-
tingsbestuur opgericht. 

Dat de ontwikkeling voortvarend ter 
hand is genomen, blijkt onder meer uit de 
toezegging van de gemeente Arnhem om 
het wijkcentrum drie jaar financieel te on-
dersteunen. ,,De gemeente neemt de op-
startkosten in de eerste drie jaar voor haar 
rekening’’, vertelt Barend Freriks, lid van 
het stichtingsbestuur (en tot 2018 voorzit-
ter van de wijkvereniging). Volgens Freriks 
is die toezegging belangrijk omdat er daar-
door ook meer duidelijkheid is over de fi-
nanciële  mogelijkheden om het voormali-
ge kerkgebouw aan te kopen. De steun van 
de gemeente blijkt verder uit de aanstelling 
van Berlinda Berends als projectleider. Zij 
ondersteunt de voorbereidingen en tot-
standkoming voor het wijkcentrum. 

Belang
De financiële bijdrage illustreert het be-
lang dat de gemeente hecht aan het nieuwe 
wijkcentrum. In het eind vorig jaar vastge-
stelde wijkprogramma had de gemeente al 
aangekondigd het ‘burgerinitiatief om de 
Diaconessenkerk om te vormen tot een 
duurzaam wijkcentrum’ mogelijk te ma-
ken. Toch is alleen de financiële steun van 
de gemeente volgens Freriks niet voldoen-
de om het wijkcentrum te realiseren:  ,,We 
voeren ook gesprekken met andere partij-
en en doen onderzoek om zoveel moge-
lijk subsidies en andere bijdragen te krijgen 
voor het wijkcentrum.”

Nadat de protestants-christelijke kerk in 
december 2018 had besloten om de dien-
sten in de Diaconessenkerk in september 
2020 te beëindigen en daarna voort te zet-

ten in de Opstandingskerk aan de Rosen-
daalseweg, moest er voor het kerkgebouw 
en het huidige wijkcentrum een nieuwe 
toekomst komen. Het gebouw is een ge-
meentelijk monument en mag niet worden 
gesloopt. Onder leiding van onder meer ini-
tiatiefnemer Jan Siert Wiersema ging een 
projectgroep aan de slag met ideeën voor 
een nieuwe bestemming. Dat leidde eind 
vorig jaar tot de benoeming van een be-
stuur voor het nieuwe wijkcentrum, dat in-
middels statuten heeft vastgesteld en heeft 
nagedacht over de doelstelling en visie van 
het wijkcentrum. Een aantal werkgroepen 
houdt zich sindsdien bezig met zaken als 
sociale behoefte en activiteiten van het 
wijkcentrum en de verbouwingsplannen. 

Aankoop
,,De volgende stap die we moeten zetten is 
het feitelijk aankopen van de huidige Ba-
kermat en de kerk”, aldus Freriks, die bena-
drukt dat het een ‘warme overdracht’ moet 
worden, ,,want het was natuurlijk toch het 
kindje van de kerkgemeenschap.” De on-
derhandelingen over de aankoop van het 
kerkgebouw en De Bakermat begonnen in 
december. ,,Wat dat betreft is het wel han-
dig dat we een paar juristen in het stich-
tingsbestuur hebben”, glimlacht het be-
stuurslid. 

De belangrijkste vraag voor de wijkbewo-
ners is natuurlijk wat er allemaal gaat ge-
beuren in de nieuwe Bakermat. Vooralsnog 
gaan tot de zomervakantie van 2020 alle 
activiteiten gewoon door, ook de kerkdien-
sten. Op 2 april komt er bijeenkomst voor 
alle wijkbewoners om de ideeën en plan-
nen van het stichtingsbestuur te horen en 
zelf met suggesties te komen. Wie niet zo 
lang wil wachten of wie nu al vragen heeft, 

kan contact opnemen met projectleider 
Berlinda Berends, te bereiken via berlin-
da.berends@arnhem.nl. 

Bezoekjes
Om een beter beeld te krijgen van behoef-
ten en mogelijkheden heeft het stichtings-
bestuur de afgelopen maanden bezoeken 
gebracht aan andere wijkcentra zoals Ons 
Raadhuis in Velp (dat zichzelf overigens 
niet ziet als een buurt- of inloophuis, maar 
meer als een ‘tussenvoorziening voor men-
sen die steeds langer zelfstandig thuis moe-
ten blijven wonen). Ook is gesproken met 
vertegenwoordigers van de Buurtfabriek, 
waarin inwoners van Cranevelt en Alte-
veer sinds september vorig jaar gezamen-
lijk werken aan een ontmoetingsplaats voor 
wijkbewoners.

Zeker is dat voor de huidige, vaak druk-
bezochte, activiteiten in De Bakermat nau-
welijks iets zal veranderen. Daarbij valt te 
denken aan de themaochtenden, de maan-
delijkse wijkdiners, lezingen, de boeken-
beurs en het repaircafé. Daar kunnen nog 
allerlei andere activiteiten bij komen. Fre-
riks noemt als voorbeeld het Alzheimer Ca-

fé dat nu op verschillende plaatsen wordt 
gehouden, maar dat misschien centraal 
kan worden georganiseerd in het nieuwe 
wijkcentrum. Verder wordt nagedacht over 
zaalverhuur en samenwerking met andere 
instellingen. Zo is er al een afspraak met 
zorgcentrum Aerenheem om gebruik te 
maken van elkaars ruimten. ,,Wij hebben 
dan ook de beschikking over de voorzie-
ningen in Aerenheem. Dat is een mooi 
voorbeeld van de kruisbestuiving die we 
graag in de wijken willen realiseren”, aldus 
Freriks. 

Hoewel het stichtingsbestuur zich voor-
alsnog met veel energie richt op de ontwik-
keling van een nieuw wijkcentrum, bete-
kent dat niet dat er niet ook wordt nage-
dacht over de bestemming van de Diaco-
nessenkerk. Freriks: ,,Dat is wel een heel 
ander verhaal. Duidelijk is in ieder geval 
dat de relatie met de kerkgemeenschap 
in de toekomst een stuk minder zal wor-
den. Maar eerst komt De Bakermat aan de 
beurt, dus verbouwing en realisering van 
een nieuw wijkcentrum. We streven ernaar 
dat alles eind 2020 klaar is.”  
Johan Bosveld

27

 Ik ben om! Ik wil het het liefst van de daken schreeuwen: 
‘Mensen stop met eten van dierlijke producten. Het is ziek-
makend’. Welk ander zoogdier lurkt tot zijn dood aan de 

tepels van een ander zoogdier? En wist je dat voor het produ-
ceren van één hamburger 2500 liter water nodig is? Dat staat 
gelijk aan twee maanden douchen. We hebben het gebit en 
een maag/darmstelsel van een herbivoor en er zitten méér 
dan voldoende eiwitten in plantaardig voedsel. Ook al wordt 
ons decennia lang anders voorgespiegeld, omwille van eco-
nomische belangen.
Manlief en ik zitten met een misselijkmakend gevoel op on-
ze groene poldersofa. De iPad op een losse armleuning tus-
sen ons in. We heb net twee spraakmakende documentaires 
van Kip Anderson gezien; ‘What the health’ en ‘Cowspiracy’. 
Toegegeven, ik smul van conspiracy theorieën. Maar deze 

bevestigen mijn gevoel dat we allemaal 
slaven zijn van de huidige consumptie-
maatschappij. Ik wil vrij zijn en mijn ge-
zondheid en welbevinden in eigen hand 
hebben. Ik wil niet langer meewerken 
aan de teloorgang van onze planeet. En 
het doden of uitbuiten van levende we-
zens conflicteert met mijn pad van yo-
ga-beoefenaar en yogadocent; Ahimsa 
en Asteya. A-watte?
Vooruit, dan toch een beknopt lesje 
yoga filosofie. Volgens Patanjali, een In-
diase geleerde en filosoof die rond de 
twee eeuw voor Christus leefde, bestaat 
yoga uit acht paden. We kennen alle-
maal het derde en vierde pad; asana, 
de fysieke yogahoudingen en pranay-

ama, de ademhalingstechnieken. Ook het zevende pad; dhy-
ana of mediatie is niet onbekend. In samenwerking met de 
overige vier paden werken we in yoga toe naar het achtste 
pad; Samadhi, ofwel verlichting. Maar wist je dat ook jij da-
gelijks yoga beoefent? Of je nu op yoga zit of niet, want het 
eerste pad bestaat uit een vijftal ethische normen, de Yama’s; 
ahimsa - geweldloosheid, satya - waarheidslievend, asteya 
- niet stelen, exploiteren of nemen wat je niet uit vrije wil ge-
geven is, brahmachary - zelfbeheersing en aparigraha - het 
loslaten van hebzucht. 
Terwijl manlief met zijn wijsvinger de Netflix-app uit het 
iPad scherm veegt, kijkt hij mij aan; ‘Wij moeten er ook mee 
stoppen lief’. Ik knik instemmend. Een verdwaalde mug, die 
moedig de milde winter heeft getrotseerd, zoeft heen en 
weer voor mijn gezichtsveld. Ik blaas een keer, en nog een 
keer, maar het kreng negeert mijn achteloze gebaar. Bij de 
derde keer geef ik een pets en staar vervolgens naar het uit-
gesmeerde lijkje op mijn yogabroek. Oeps! 
Tara Ubachs

» Tara Ubachs woont sinds 2017 in onze wijk en is full time  
yogipreneur: ondernemer in yoya.

Help! Ik word 
veganist

COLUMN  TARA UBACHS

Voor één 
hamburger kun 
je twee maanden 
douchen

FO
TO

: J
O

S
É

 D
O

N
A

T
Z

Flinke vorderingen 
in voorbereiding 
van wijkcentrum 

Komt er nu wel of geen nieuw wijkcentrum in De 
Bakermat? De komende maanden zijn beslissend.

‘We streven 
naar een warme 
overdracht’

Artist impression van nieuwe 
toegang tot De Bakermat 
(Peter Zandbergen)

Diaconessenkerk met De Baker
mat in de benedenverdieping. 

Wordt als één geheel verkocht.
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