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Buurttuin in Heerlen 

Vrijdag 6 augustus was het zo 

ver, we stapten de auto uit en 

zette voet in ons projectland: 

Limburg. Dat klinkt als gewoon 

Nederland, maar het voelde 

als het buitenland. Andere 

mensen met een vreemd 

accent, plassen op een 

chemisch toilet en douchen 

met een door de zon 

verwarmde emmer water. 

 

BOUWEN 

Nadat ons tentenkamp was 

opgezet gingen we voor het eerst 

naar de plek waar we aan de slag 

moesten, de buurttuin in de wijk 

Vrieheide.  

Na het voor het eerst 

kennismaken met de plek en de 

initiatiefnemers van de buurttuin 

Domi en Kim begonnen we op 

zaterdag met de bouw. Zes dagen 

hebben we gewerkt aan het 

bouwen van een podium, 

leemoven en een buitenkeuken. 

Om dit mogelijk te maken 

moesten we pallets, veel pallets 

uit elkaar halen zodat we die als 

bouwmateriaal konden 

gebruiken.  

Tentenkamp 

Pallets slopen 

 



 

 

Verder hebben we ook een 

tuinhuis wat scheef stond uit 

elkaar gehaald. Na de 

ondergrond rolstoeltoegankelijk 

gemaakt te hebben kon het 

tuinhuisje op zijn uiteindelijke 

plek opgebouwd worden.  

Het podium moest eerst 

uitgegraven zodat een vloertje 

gemaakt kon worden om 

overtollig regenwater af te 

voeren. Het weer werkte prima 

mee en testte de vloer op 

afwatering voor we het podium 

verder gingen opbouwen met 

pallets afgewerkt met planken 

van pallethout. Door het onkruid 

vrij maken van het 

(hoofd)looppad en het door een 

professionele grafitti-kunstenaar 

omtoveren van de saaie poort in 

een prachtige entree is ook de 

eerste indruk van de tuin 

geweldig. 

De corveeploeg had op bouw-, maar ook de andere dagen, 

misschien nog wel de belangrijkste taken. De bouwers 

verzorgen met eten bij het ontbijt, de koffie, de lunch, de 

thee en het diner. Ze op warme dagen goed laten smeren, 

hydrateren en dropjes laten consumeren. En natuurlijk het 

leukste werkje van allemaal: het chemisch toilet legen. 

 

  

Podium in aanbouw 

Tuinhuis op vlak gemaakte ondergrond 

Chef smeren, hydrateren, consumeren en 

complimenteren 



 

 

KINDERWERK  

Naast het bouwen werd er 

kinderwerk gedaan. Dinsdag was 

ook de dag dat we een flink aantal 

kinderen mochten verwelkomen 

op de buurttuin. De kinderen 

werden rondgeleid over de tuin, 

kregen ze voorlichting door een 

imker en werden er leuke 

creatieve werkjes gemaakt. 

 

IN DE WIJK  

Doordat we ook zelf de wijk ingingen, werden we vaak geconfronteerd met de problematiek 

die veel mensen in de wijk ervaren. Zo kwamen wij erachter dat er zelfs in Nederland nog veel 

armoede is en we echt een verschil konden maken door te bouwen aan verandering. We 

hebben mensen geholpen in hun huis en tuin als ze daar zelf niet toe in staat waren. Ook gingen 

we naar Domus. Dit is een huis voor mensen met een driedubbele problematiek (armoede, 

geestelijk, drugs). Hier mochten we een lunch voorbereiden voor de mensen en hebben we veel 

geleerd over het belang van deze Domus voor zijn/haar bewoners. 

 

VRIJE TIJD  

De groep was super leuk, 

iedereen kon het met elkaar 

vinden en er is geen avond 

voorbij gegaan zonder dat er 

spelletjes werden gedaan. 

Daarnaast doen we in onze vrije 

tijd uitstapjes in en om Heerlen. 

We gaan naar de 

Brunsummerheide, waar we de 

eerste zondag een dienst door 

onze eigen leider/dominee 

Douwe hebben. 

Woensdagochtend gaat nog een 

deel van de groep op de hei 

dauwtrappen. Later op de dag 

gaat de ene groep naar 

Beschilderde stoeptegel 

Dienst op de Brunsummerheide 



 

 

Margraten om de Amerikaanse begraafplaats te 

b ezoeken, erg indrukwekkend. De andere groep 

gaat naar de Mergelgrot in Valkenburg. Waar de 

"kinderen", de vier deelnemers onder de 18, zich 

uitleven met een speurtochtenboekje. 

Woensdagmiddag krijgen we met z'n allen een 

rondleiding langs de muurschilderingen in het 

centrum van Heerlen. Tot slot is er een hele 

ploeg op bezoek geweest bij Sterrenwacht 

Limburg. 

 

IMPACT 

Ons bezoek en werk in Heerlen blijft niet 

onopgemerkt.  Interviewtjes geven en vragen 

van nieuwsgierige buurtbewoners 

beantwoorden is bijna een gewoonte. Voordat 

wij met onze World Servants groep in Heerlen 

kwamen, was er weinig aanloop van 

buurtbewoners bij de buurttuin, maar onze 

aanwezigheid zorgde ervoor dat men 

nieuwsgierig werd. Steeds vaker kwamen er mensen een kijkje nemen naar wat er allemaal 

gebeurde of gingen zelf ook in hun volkstuintje aan de slag. Onze komst heeft er voor gezorgd 

dat de buurttuin een gezellige 

plek is geworden waar 

buurtbewoners elkaar kunnen 

ontmoeten. 

Het gebeurt dan ook steeds vaker 

dat een buurtbewoner iets te 

eten of te drinken komt brengen 

om ons te verwennen. Over het 

eten hebben we overigens niets 

te klagen gehad. Heerlijke 

Hongaarse goulash gemaakt door 

buurvrouw Mia, courgettesoep 

van courgettes uit de buurttuin, 

chinees, barbecue, 

pannenkoeken, pasta met heel 

Kim wordt geïnterviewd, Domi kijkt toe 

Actief in de Mergelgrot 



 

 

veel geraspte kaas. We zouden 

als we niet oppasten ondanks het 

harde werken zomaar aankomen. 

 

ONTZETTEND BEDANKT  

Tijdens het project in Heerlen 

hebben we via Zoom contact 

gehad met de school in Panama, 

waar ze zelf ook hard bezig waren 

met de bouw van het lokaal. Het 

is mooi om te zien hoe ze ook 

daar aan verandering kunnen 

bouwen door de bijdrage die wij 

als World Servants hebben 

kunnen leveren. 

Wij willen alle mensen bedanken 

die deze projecten mogelijk 

hebben gemaakt, die hebben 

meegewerkt of ons hebben 

gesponsord.  

 

Het was een heel bijzonder 

project, dan wel niet in Panama 

maar in Heerlen. Het chemisch 

toilet zullen we niet missen maar 

dit avontuur zullen we niet vergeten. De volgende keer toch liever naar het buitenland!  

 

Met vriendelijke groet,   

Eva en Chris Duisterwinkel 

Bijzonder project 
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Bouw in Los 
Naranjos, 
Panama 
Eindelijk is het zover. Na twee 

jaar uitzien naar de bouw van 

de lokalen gaat het nu 

beginnen. De start van de 

bouw staat eind juli 2021 

gepland en ze hopen met 7 

weken klaar te zijn, zodat het 

in gebruik genomen kan 

worden halverwege 

september. 

  

VAN START! 

Het is zover! Het allereerste 

project in Panama is van start 

gegaan. Hierbij een paar mooie 

foto's vanuit Los Naranjos.  

 

  

Van start! 

Los Naranjos 



 

 

DE FUNDERING IS AL 

KLAAR!  

Coördinator Alex is in de video 

erg opgetogen over de snelheid 

van de bouw. De ouders en 

aannemer in Los Naranjos 

werken snel. 

 

 

 

 

 

 

 

HET DAK!   

In slechts 3 weken tijd gaan de 

mensen in Los Naranjos het dak 

aanbrengen. 

 

  

De wanden vorderen gestaag 

De dakspanten worden gemonteerd 



 

 

DE VLOER WORDT 

GELEGD  

De mensen in Las Naranjos 

blijven hard door werken om het 

lokaal af te krijgen. Ze zien er 

naar uit het in gebruik te mogen 

nemen. 

 

De vloer binnen wordt gelegd 

Voorbereiding voor de vloer buiten 


