
                      Steunbetuiging Schilderswijk Moeders 

 

De Mussen kan en mag absoluut niet dicht!! 

Wat zou dit betekenen voor de kwetsbare gezinnen zonder steun en hulp van 

de Schilderswijk Moeders?  Waar het de professionals niet lukt om achter de 

voordeur te komen, bereiken wij de vrouwen en de gezinnen wel. Met als 

gevolg dat we de afgelopen 8 jaar veel gezinnen met multi-problematiek 

hebben kunnen helpen. Voor de bewoners is De Mussen een tweede thuis 

waar ze zich verbonden kunnen voelen in een sociale omgeving met culturele 

diversiteit en vele activiteiten voor jong en oud. De Mussen is een plek om 

samen te zijn en kennis te maken met verschillende culturen en religies, zo 

krijgen de buurtbewoners meer begrip en respect voor elkaar en een gevoel 

van verbondenheid.  

Als Schilderswijk Moeder heb ik professionele begeleiding nodig van De 

Mussen omdat ik vaak te maken heb met heftige problematiek, door de goede 

samenwerking met begeleiders kan ik mij  goed ontwikkelen. En ik zorg er ook 

voor dat vrouwen en hun kinderen terecht kunnen voor allerlei activiteiten 

binnen De Mussen. 

Door het project Schilderswijk Moeders heb ik door de jaren heen meer kennis 

en informatie kunnen geven aan de vrouwen die ze kunnen toepassen met hun 

gezinnen in hun dagelijkse leven. Vrouwen helpen elkaar en als één vrouw iets 

weet deelt ze het met andere vrouwen in de wijk.  

Het is mij opgevallen dat door de coronacrisis, meer mensen geïsoleerd zijn 

geraakt. Waar veel deuren gesloten waren, was De Mussen altijd open voor 

hulp. 

Als De Mussen dicht gaat, zullen er meer problemen in de wijk ontstaan en de 

gezinnen die ik al geholpen heb zullen weer terugvallen, dit zal ervoor zorgen 

dat kleine problemen groter worden. 

Ik, als Schilderswijk Moeder, help gezinnen in de wijk met hart en ziel en zonder 

de samenwerking met De Mussen zou dit niet gelukt zijn.  

Dit project heeft ervoor gezorgd dat ik me ook kan ontwikkelen en dat ik zelf 

ook niet in een isolement kom en mee kan participeren in de maatschappij. 



Veel vrouwen in de wijk kwamen nauwelijks buiten maar nu komen ze gezellig 

bij de koffieochtend.  Zo zijn ze weer onder de mensen en doen ze weer mee 

met de samenleving. 

De Iftars en kerstdiners en ook de vrouwenavond feesten die binnen De 

Mussen worden georganiseerd hebben meer vrede en begrip onder de 

bewoners gebracht. Mensen voelen zich weer veilig en gelukkiger samen in de 

wijk. 

Onze droom is om onze werk voort te kunnen zetten én daarom is het van 

groot belang dat de Mussen openblijft.  Jaren hard werken zou verloren gaan 

en de hulp blijft hard nodig want de Schilderswijk is en  blijft een kwetsbare 

wijk door de vele nieuwe bewoners zoals migranten, vluchtelingen,  gescheiden 

en alleenstaande moeders, armoede en gezondheidsproblemen. Bewoners 

vertrouwen ons en wij zijn een belangrijke brug naar verschillende instanties. 

Behoud De Mussen! 

Namens de Schilderswijk Moeders  

Samen zijn we liefde 

 

 


