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Bezoek aan Fatih Moskee: Wo 22 januari a.s., 19:00 uur 
 
De Fatih Moskee aan de Willemstraat, tegenover het Vonderhof, is voor veel wijkbewo-
ners, ondanks haar ligging aan de rand van onze wijk, nog altijd een grote onbekende. 
Alle reden dus voor een bezoek. Of liever: voor een hernieuwd bezoek.  
Want al eerder dit jaar waren we met een groepje te gast in deze zelfde moskee, in het 
kader van onze maandelijkse S.O.S. (Samen-op-
Stap) uitjes. De reacties waren toen erg lovend, 
vooral door de deskundigheid en het enthousi-
asme van onze gastvrouw, Ayse Bakker-Kaya, 
bestuurslid van de moskee. Niet alleen vertelde 
zij honderduit over het gebouw en over allerlei 
aspecten van de Islam, maar zij gaf ook een 
boeiende inkijk in hoe zij zelf in haar persoon-
lijke leven heeft moeten worstelen met een le-
ven in twee culturen. De tijd was feitelijk te kort 
om op alle vragen die er waren, in te gaan. 
Daarom viel toen al het besluit om op termijn 
opnieuw een bezoek te regelen, maar dan in de avonduren zodat ook wijkbewoners die 
overdag bezet zijn, eraan deel zouden kunnen nemen.  
 
Datum en tijdstip van het komende moskee-bezoek zijn: woensdag 22 januari 2020, 19:00 
– 20:30 uur. Verzamelen om 18:30 uur bij ’t Vonderke. Ayse Bakker-Kaya heeft toegezegd 
opnieuw onze gastvrouw te willen zijn. Iedereen is van harte welkom. Bezoek en rondlei-
ding zijn gratis. Na afloop is er voor de liefhebbers nog een nazit met een kop koffie/thee.  
 
Aangezien het gebruikelijk is om de gebedsruimte van een moskee zonder schoeisel te be-
treden, is het handig om daar rekening mee te houden bij de keuze van de schoenen (ge-
makkelijk uit- en aan te trekken).  
Vrouwen dragen in een moskee ook vaak een sjaal om hun hoofd, omdat het een gevoel 
van respect geeft. Maar dit is natuurlijk niet verplicht. 
 
Opgeven: 
Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging per e-mail) 
of, als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via 040-2524628.  
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Hebt u nog herinneringen aan de oorlog? 

 
Als het antwoord ja is ….. leest u dan zeker verder ! Want misschien wilt u dan ook wel 
meewerken aan het project “Oorlog in mijn Buurt” , dat sinds dit jaar in Eindhoven draait, 
met Ingrid van Zummeren als projectleider. Het is een educatief programma – een ge-
schiedenis/burgerschap project – dat op basisscholen wordt aangeboden.  
 

Het project “Oorlog in mijn Buurt” verbindt, in de 
meest letterlijke zin van het woord, jong en oud in 
de wijk. Kinderen uit groep 8 van de basisschool on-
derzoeken in hun wijk wat er in de oorlog heeft 
plaatsgevonden. Ze interviewen hiervoor ouderen 
die hier als kind leefden tijdens WOII. Tijdens een 
gezamenlijke slotontmoeting dragen ze de verhalen 
van de ouderen voor aan de ouderen zelf, de ouders 
en geïnteresseerden. Kinderen worden op deze ma-
nier erfgoeddrager van het verhaal van de ouderen. 

  
Na de kerstvakantie gaat dit project plaatsvinden op Basisschool De Troubadour (Maria 
van Bourgondiëlaan 2) en op Basisschool Sint Trudo (Sint Trudostraat 1A).  
Momenteel is Ingrid van Zummeren op zoek naar ouderen die geïnterviewd willen worden 
door kinderen van groep 8. Het gaat dus om ouderen die als kind tijdens de oorlog in of in 
de buurt van het Vonderkwartier woonden. 
Er komen drie of vier kinderen met een bege-
leider de ouderen een uurtje interviewen. Het 
hoeven geen spectaculaire verhalen te zijn. De 
kinderen vragen meer naar het leven van alle-
dag tijdens de oorlog. De ouderen die mee wil-
len doen, worden eerst thuis bezocht door In-
grid ter kennismaking en voor uitleg van wat er 
van ze verwacht wordt.  
 
De slotontmoeting oftewel eindpresentatie van 
het project vindt plaats op donderdag 20 fe-
bruari a.s., van 13:45 – 15:00 uur, in Vitalis 
Engelsbergen, Maria van Bourgondiëlaan 8, 
Eindhoven. De kinderen dragen dan de oorlogsverhalen voor die ze hoorden in de inter-
views met de ouderen. Veel van de geïnterviewden zijn dan ook aanwezig.  
 
De ervaring van Ingrid in andere buurten is dat er op deze manier heel mooie ontmoetin-
gen plaats vinden tussen jong en oud. “De ouderen worden erg blij van de ontmoetingen 
met de kinderen, en vinden het ook heel bijzonder dat hun verhaal door de kinderen 
wordt doorverteld.”    
 
Meer informatie of aanmelden: 
Bent u zelf rond de 80 jaar of ouder en wilt u geïnterviewd worden, of kent u ouderen 
rond die leeftijd die nog (vage) herinneringen hebben aan de oorlog? Neem dan contact 
op met Kees Scheffers, die voor de verdere afwikkeling zal zorgen.  
Zijn contactgegevens: c.scheffers@chello.nl , 040-2511104 / 06-26906891 

 

  
           Kinderen interviewen ouderen over de oorlog 
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Huiskamergesprekken in Vonderkwartier  
over “laatste levensfase” 
 
Een heel ander project waarvoor uw aandacht en eventueel medewerking worden ge-
vraagd, draait rond het thema “laatste levensfase” , met onderwerpen als waardig ouder 
worden, voltooid leven en de huidige euthanastiewetgeving. Heel actueel dus. Het project 
wordt uitgevoerd door communicatieadviesbureau &MAES uit Amsterdam in opdracht van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
 

Doel van het project is om een maat-
schappelijke discussie over “de laatste 
levensfase” op gang te brengen, 
waarin zoveel mogelijk verschillende 
opvattingen naar voren komen. Daar-
voor worden er van februari tot en 
met april 2020 zo’n veertig huiska-
mergesprekken gevoerd,  op verschil-
lende plaatsen in Nederland. Het wor-
den geen gesprekken over goed of 

fout. “Wij willen op kwalitatieve wijze diverse mensen aan het woord kunnen krijgen, 
waardoor er een dialoog ontstaat”, aldus Bureau &MAES. Het brede beeld uit de samenle-
ving dat volgt uit de gesprekken, stuurt het Ministerie van VWS in juni 2020 naar de 
Tweede Kamer als bijdrage aan de politieke discussie.  
 
Voor de regio Eindhoven is gekozen voor onze wijk, het Vonderkwartier, en  de wijk rond 
de Witte Dame. In deze twee wijken samen wil Bureau &MAES tien huiskamers werven 
om op zaterdag 18 april de dialoog aan te gaan in groepjes van 8-10 personen, inclusief 
een gespreksleider. Na anderhalf uur gesproken te hebben in een huiskamer, komen de 
verschillende deelne-
mers van de tien 
huiskamers bij elkaar 
in een nog nader te 
bepalen buurtcen-
trum/theater om te 
reflecteren op de ge-
sprekken. Als alle re-
gio’s zijn geweest, 
vindt er aan het eind 
van het traject een symposium plaats, waar de bevindingen van de dialoog worden over-
handigd aan de minister. Het moet weergeven hoe Nederlanders echt denken over de 
Laatste Levensfase. 
 
Voor onze wijk is deelname aan dit project natuurlijk een prachtgelegenheid om het Von-
derkwartier weer eens op de kaart te zetten. Twee onderzoeksmedewerkers van Bureau 
&MAES, Ceren Özkan en Siri de Vrijer, hebben inmiddels al oriënterende gesprekken ge-
voerd met sleutelfiguren uit onze wijk. 
 

(lees verder op volgende bladzijde) 
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Vooralsnog hebben zij twee concrete vragen/verzoeken aan u: 
1) Wie in het Vonderkwartier wil zijn/haar huiskamer op zaterdag 18 april gedurende 

anderhalf uur beschikbaar stellen voor een groepje van 8-10 personen? Zelf deelne-
men aan het gesprek is geen vereiste. Alles bij elkaar zijn minimaal vijf huiskamers 
nodig in het Vonderkwartier.  

2) Wie wil er deelnemen aan de gesprekken op zaterdag 18 april? Thema is “de laat-
ste levensfase”, maar deelnemers mogen – graag zelfs ! – in elke leeftijdscategorie 
vallen en ook afkomstig zijn van buiten het Vonderkwartier. De gesprekken vinden 
plaats onder begeleiding van Bureau &MAES. 

 
Meer informatie of reageren? 
Neem contact op met Kees Scheffers, die voor de verdere afwikkeling zal zorgen met Bu-
reau &MAES. Zijn contactgegevens: c.scheffers@chello.nl , 040-2511104 / 06-26906891 

 
 

 
 
Wij wensen u voor de Kerst en het Nieuwe Jaar……  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 

 
Heeft u ideeën voor de werkgroep?  
Aanmelden / afmelden voor de Nieuwsbrief?  
 
Reageren kan via een mail aan  
vonderxl@vonderkwartier.nl  
 
Namens de Werkgroep VonderXL,  
Kees Scheffers 
Tel: 040-2511104 / 06-26906891 
E-mail: vonderxl@vonderkwartier.nl 
 
De Werkgroep VonderXL bestaat uit: Nell Engberts (voorzitter), Leonie Hendriks, Peter Klaver,  Kees Scheffers, Leny Westeijn 
 
Voor informatie over de Werkgroep VonderXL, zie ook: www.vonderkwartier.nl (klikken op: “wijkvereniging” en dan “VonderXL”) 
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