Geachte heer/mevrouw,

Namens Stichting 550 stuur ik u deze brief naar aanleiding van de dreigende sluiting van buurthuis De
Mussen. Dit omdat de welzijnssubsidie sinds 2005 niet meer is verhoogd. Stichting 550 is een
vrijwilligers organisatie die wekelijks bijlessen biedt in De Mussen.
Wij van Stichting 550 maken sinds 2017 gebruik van De Mussen om onze wekelijkse bijlessen te
verzorgen. Onze focus ligt op studenten met een taal-en leerachterstand. De locatie, ruime lokalen,
beschikbare voorzieningen, laagdrempelige toegankelijkheid en bereikbaarheid van De Mussen
maakt het voor ons een ideale vestiging om onze projecten uit te voeren. We hebben veel mooie
resultaten geboekt, die niet mogelijk zouden zijn geweest zonder de hulp van De Mussen. We
hebben in samenwerking met hun meer dan 100 leerlingen kunnen helpen! Als De Mussen sluit zal
dit zonder twijfel veel effect hebben op ons als stichting. Veel van de ouders/familieleden van deze
leerlingen brengen hun kinderen bij ons omdat De Mussen voor hun makkelijk bereikbaar en
toegankelijk is. Daarnaast kennen zij allemaal De Mussen. Zouden we ons verplaatsen heeft dat zeker
effect op het bereiken van onze doelgroep.
Naast dat Stichting 550 veel baat heeft bij de Mussen, is het ook duidelijk te zien wat dit buurthuis
betekent voor de omgeving. Er worden vaak events georganiseerd door en voor mensen van allerlei
verschillende culturen en afkomsten. Er wordt samen films gekeken, heerlijk gekookt, muziek
gemaakt en nog veel meer. Vaak lopen deze tegelijk met onze bijlessen en wat is het leuk en
leerzaam om mee te maken.
Ik vraag u om met het bovenstaande rekening te houden en te bedenken wat voor effect het kan
hebben dat een buurthuis zoals De Mussen sluit. Het gebeurt te vaak dat de mooie wijk Schilderswijk
wordt geprojecteerd als alleen “maar” een probleemwijk. Het is veel meer dan dat. Vele culturen
komen hier samen en werken samen. De Mussen is een van de belangrijkste plekken die hierin een
rol heeft.
In afwachting van uw reactie verblijf ik. Dank u wel.

Met vriendelijke groet,
Sarah Zanky
Stichting 550
www.Stichting550.nl

