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Samen Sterk moet dicht op Gravesteijn én blijft toch bestaan 

Het stadsdeel blijft bij haar standpunt en beëindigt op 31 december a.s. de subsidie 

voor buurtwerkkamer Samen Sterk. Fysiek zullen we daarom noodgedwongen de 

deuren van Samen Sterk bij Gravesteijn 28-30 op oudjaar moeten gaan sluiten.  

Dat doet pijn, vooral bij al die kwetsbare bewoners die er een ‘thuis’ hadden en er 

terecht konden voor allerlei hulpvragen en zich wilden inzetten voor de buurt. Toch 

blijft Samen Sterk bestaan, omdat de nood hoog is en we niet mogen stoppen.  

Gemeente sluit de locatie van Samen Sterk op Gravesteijn 28-30 

Precies een jaar geleden stonden we met vele bewoners bij de Stopera in protest tegen het sluiten 

van Samen Sterk. De gemeente besloot toen alsnog de subsidie voor Samen Sterk te verlengen.  

Maar nu – een jaar later – blijft het stadsdeel bij haar standpunt: Samen Sterk moet sluiten, want er 

is volgens het stadsdeel geen structureel geld en een zestal andere buurtruimtes in Bijlmer Oost 

zouden al doen wat Samen Sterk doet. In rapportages lieten we zien dat we meer doen, dat ook 

anders doen en heel effectief wél kwetsbare bewoners in de buurt bereiken. Dat we zelfs tijdens de 

lockdown als enige open waren en dat een extern onderzoek ons zelfs een pluim geeft voor alles wat 

we doen en hoe we dat doen. Een bezwaar tegen het besluit bleek het juridisch niet te redden: ‘het 

stadsdeel mag dit zo besluiten’. Een klacht bleek deels terecht, maar dat doet niks af aan het besluit.   

Bestuur Samen Sterk schrijft ‘laatste brief’ aan gemeente 

Het bewonersbestuur van Samen Sterk wil zo ook niet door op Gravesteijn. Zo veel goed doen en 

daar geen waardering voor krijgen voelt niet goed. Zo veel kwetsbare bewoners bereiken en daarin 

niet gezien worden hebben we drie jaar lang vol gehouden en dat houdt nu op. In een laatste brief 

aan wethouder Groot Wassink en stadsdeelvoorzitter Jadnanansing schrijft het bestuur van 

bewonersvereniging Samen Sterk: ‘Tot slot, als ik naar deze buurt en mensen kijk, komt er een 

glimlach op mijn gezicht. Als ik naar jullie beslissing kijk, sluit ik af met een traan in mijn oog.’  

Samen Sterk blijft bestaan 

Fysiek gaat de ruimte van Samen Sterk aan Gravesteijn 28-30 weliswaar sluiten, maar vanaf 1 januari 

is en blijven alle deelnemers en vrijwilligers welkom op één van de andere drie buurtwerkkamers in 

Zuidoost, bij MultiBron, De Handreiking of Casa Jepie Makandra. Als dat kan verwijzen we door naar 

andere organisaties in de G-buurt, maar dat kan jammer genoeg lang niet altijd, omdat bewoners 

zich daar niet thuis voelen, geen hulp kunnen vragen aan een ervaringsdeskundige of de combinatie 

missen van het gesprek over een hulpvraag, samen aan de koffie en iets doen voor de buurt. Daarom 

blijft Samen Sterk bestaan. De bewonersvereniging van Samen Sterk blijft opkomen voor kwetsbare 

bewoners in Bijlmer Oost. En als het stadsdeel dat opnieuw wil financieren, betrekken we graag weer 

een nieuwe ruimte. We blijven samen!  

 

erwin@buurtwerkkamer.nl - tel. 06-41790194 (voor deelnemers/bewoners & partners)   

info@buurtwerkkamer.nl - tel. 06-14376116 (voor financiers & media) 
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