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NIJMEGEN – Zwerfafval, honden-
drollen, fietswrakken, parkeer-
overlast en overlast van hangjon-
geren. Enkele bewoners van de
nieuwbouw rond het Fenikshof
hebben er genoeg van en hebben
met de hulp van gemeente Nijme-
gen, woningcorporatie Talis en af-
valverwerker DAR de actie Foet-
sie opgezet.
De afgelopen dagen stonden ze
voor de supers Jumbo en Jan Lin-
ders, die de actie ook ondersteu-
nen, met een stand. Bezoekers
van de supers en bewoners kre-
gen een Zeeuwse bolus met een
vlaggetje erin geprikt. Het kaneel-
broodje mochten ze opeten, het
vlaggetje kunnen ze hergebrui-
ken om een misplaatste honden-
drol te markeren. Verder kregen

ze Foetsie-stickers om op zwerf-
vuil en fietswrakken te plakken.
„Maar het leukste is een compli-
mentenkaart voor mensen die het
goed doen”, zegt Sofie van Ko-
ningsbruggen van de bewoners-
commissie De Feniks. „Het is een
fijne buurt, maar het kan beter.”
Ze vertelt dat De Feniks al een
tijd overlegt over de problemen
met de gemeente, politie, woning-
corporatie en DAR. „We willen al-
le partijen erbij betrekken, zoals
nu met deze actie voor bewoners
en bezoekers.” Een deel van de
problemen is al aangepakt maar
niet helemaal opgelost, vertelt
Van Koningsbruggen. Zo spraken
de wijkagent en medewerkers
van Bureau Toezicht hangjonge-
ren aan. „Dat heeft wel geholpen.

Maar we hopen dat bewoners dat
nu ook gaan doen.”
De DAR heeft op zijn beurt on-
dergrondse afvalcontainers ge-
plaatst en maakt elke dag schoon.
Van Koningsbruggen: „De par-
keergarage staat vaak leeg terwijl
het terrein voor de winkels vol is.
Je kan ook geen rondje rijden op
het terrein. We zijn ermee bezig
om dat te veranderen.”
Jumbobezoekers Hans Berkenha-
gen en zijn vrouw Elly uit Neer-
bosch-Oost vinden Foetsie een
goede actie. Hans: „Af en toe lig-
gen hier drollen op de stoep en
moet je hinkelend boodschappen
doen. Het parkeren is hier chao-
tisch. Daar is niet goed over nage-
dacht. Het zijn problemen die in
elke wijk wel spelen, denk ik.”

door Bianca Govers

NIJMEGEN – Leerlingen van het
Mondial College, locatie Meeuw-
se Acker, trekken vanaf deze week
de wijk Lindenholt in om daar op
te ruimen. Zo laat Johnny Uytde-
willigen, afdelingsleider onder-
bouw, weten.
In het vervolg zullen ze daar
voortaan iedere dinsdag en don-
derdag een uur tot anderhalf uur
te vinden zijn. Steeds maakt er
een andere groep jongeren met
een begeleider de omgeving rond-
om de middelbare school schoon.
„De wijkbewoners hebben sinds
dit schooljaar met ons te maken
(sinds september krijgen leerlin-
gen les in de nieuwbouw aan de
Meeuwse Acker, red.). Het gaat
goed. We hebben geen klachten
gehoord én dat hopen we zo te
houden”, vertelt Uytdewilligen.
„Maar we willen ook laten zien
dat ze aan ons goede buren heb-
ben. Daarom roepen we deze op-
ruimactie in het leven. Zo zorgen
we ervoor dat er geen rommel
van onze jongeren in de wijk ligt.
Mooie bijeenkomstigheid is dat
ook de andere rotzooi dan wordt
meegenomen.”
Het is niet helemaal toevallig dat
het Mondial nu met deze actie be-
gint. Vorige week volgden de vm-
bo’ers een project rondom het the-
ma ‘sociale veiligheid.’ Onder
meer pesten kwam aan bod. Net
als in 2014 stonden er vijf dagen
lang op het schoolplein grote zee-
containers. Deze containers, met
de naam Vriend & Vijand, zijn
een initiatief van Critical Mass.
Door allerlei opdrachten in deze
containers laten ze jongeren in
heel Nederland ervaren hoe het is
om bijvoorbeeld buiten gesloten
te worden. Uytdewilligen: „Dat
het heel confronterend is voor
leerlingen, blijkt wel. Tijdens de
afgelopen projectweek waren er
nauwelijks akkefietjes op school.”

door Carmen Sijbrands

NIJMEGEN – Een kwart eeuw gele-
den startte Gré Berkelaar de We-
reldwinkel in een leegstaande op-
slagruimte van de toenmalige
C1000-supermarkt in Duken-
burg. Ze had nooit eerder in een
winkel gestaan, maar ze dacht: ‘Ik
zie wel wat ervan komt en open-
de de deuren.’
Wereldwinkel Dukenburg is ont-
staan uit een initiatief van de loka-
le kerken met als uitgangspunt
‘gerechtigheid’. De eigenaar van
de C1000 in de Nijmeegse wijk,
Nico de Boer, gaf Berkelaar drie
maanden de tijd om te kijken of
een Wereldwinkel in de opslag-
ruimte haalbaar was. Deze drie
maanden werden dertien maan-

den. Er was inderdaad belangstel-
ling voor een winkel met artike-
len uit de Derde Wereld, dus de
Wereldwinkel opende officieel
haar deuren op 17 maart 1990 zon-
der enige voorbereidingen. „De
winkel was alleen op vrijdag en
zaterdag open en de enige produc-
ten die in de winkel stonden wa-
ren koffie, thee, wijn en honing
en een aantal cadeau artikelen”,
zegt Lia Rietveld, de eerste ver-
koopster van de Wereldwinkel.
Klanten die 25 jaar geleden in de
Wereldwinkel in het Nijmeegse
stadsdeel Dukenburg kwamen,
waren vaak kerkgangers.
Berkelaar deed die eerste maan-
den helemaal niets aan publici-
teit. Maar door mond-tot-mondre-
clame ging het nieuws over de

net geopende winkel rond en
kwamen er steeds meer klanten.
„De klanten van het eerste uur ko-
men nog steeds vaak voor ‘food’,
terwijl we tegenwoordig veel
meer ‘non-food’ artikelen in de
winkel hebben staan. Ze hebben
er ook begrip voor als artikelen ka-
pot zijn of in een aantal stukken
in het doosje zitten. Omdat het
nu eenmaal afkomstig is uit ont-
wikkelingslanden”, vertelt Riet-
veld.
Dat de Wereldwinkel niet stoffig
en oubollig is, willen de 21 vrijwil-
ligers van de Nijmeegse winkel
maar al te graag laten zien. „Door
het assortiment steeds te vernieu-
wen en vooral te verjongen, zoals
het toevoegen van sieraden en tas-
sen. Daarmee proberen we het

aantrekkelijker te maken voor jon-
geren”, zegt Ineke Ketelaar, die
vanaf november 2013 als verkoop-
ster bij de Wereldwinkel werkt.
„Daarnaast zijn trendwatchers te-
genwoordig steeds meer bezig
met tweedehands en vintage kle-
ding, dus zo komt het idee van de
Wereldwinkel terug in het straat-
beeld. Dat juichen we alleen maar
toe.”
De Wereldwinkel is geen op zich-
zelf staand goed doel, zoals veel
mensen denken. „Wij staan voor
eerlijke handel en dat betekent
dat een deel van de prijs naar de
producent gaat, maar daarmee
zijn we niet meteen een goed
doel”, zegt Berkelaar. „Hopelijk is
er op een dag geen Wereldwinkel
meer nodig en hebben alle win-
kels alleen nog maar fairtrade pro-
ducten.”

Naar aanleiding van het 25-jarig be-
staan van Wereldwinkel Dukenburg, is
er van 13 tot en met 18 april een
feestweek waarbij er verschillende ac-
ties zijn in de winkel.

Hopelijk hebben alle
supermarkten op een dag
alleen maar fairtrade

Jongeren van het Nijmeegse
Mondial College gaan
voortaan twee keer per
week opruimen in de buurtGré Berkelaar

De Wereldwinkel in Dukenburg bestaat
25 jaar. Oprichtster Gré Berkelaar had ‘een
kwart eeuw nooit durven dromen’.
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Buurtbewoners in actie tegen overlast bij het Fenikshof

� Trotse verkoopsters voor de ingang van de Wereldwinkel in Dukenburg. foto Gerard Verschooten
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� Een omwonende (rechts) geeft bij de stand uitleg over de actiestickers aan
een bezoeker van de Jumbo aan de Fenikshof. foto Do Visser/DG
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Zilveren Wereldwinkel


