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Nieuws over en voor bewoners van Regentesse- en Valkenboskwartier

UITGAAN IN DE WIJK
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De Prael

Huiskamer van de wijk

WONEN IN DE WIJK
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Grondige opknapbeurt

HISTORIE IN DE WIJK
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John Martienus

Foto: DieDerik van Duuren

Newtonplein

Leergeld Den Haag

Charlie Ortega op de voorgrond

De Weimarstraat

In Den Haag groeien 23.000 kinderen op in een gezin met een
minimuminkomen. Dat kan betekenen dat ze niet mee kunnen
doen zoals kinderen mee horen te doen. Niet mee op schoolreis,
geen computer of mobieltje; dan voel je je buitengesloten als kind

en dat ben je ook. Dat is naar voor kinderen op dit moment, maar
ook allesbepalend voor hun toekomst. Charlie Ortega is de directeur
van Leergeld: “In 2018 konden we met 70.000 verstrekkingen bijna
22.000 van deze kinderen helpen.” Pagina 11

Het Haags
Verhaal
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Het Haags Verhaal wil iets doen aan de
grenzen tussen groepen in onze stad. Het wil
mensen verleiden om kennis te maken met
andere groepen bewoners met wie ze normaal niet snel in contact zullen komen. Dat
doet het Haags Verhaal met een groepsfotoproject en 25 Verhalenbijeenkomsten.

Je blik verruimen

Astrid Feiter is initiatiefnemer van Haags
Verhaal. Ze woont en werkt in onze wijk.
De behoefte om met dit project te komen,
kwam vooral uit haarzelf: “Als dagvoorzitter stond ik vaak voor groepen die bestonden uit alleen witte mensen van middelbare leeftijd. Terwijl iedereen die om
zich heenkijkt kan zien dat de wereld er
heel anders uitziet. Veel mensen hebben
een duidelijke mening over van alles en
iedereen. Dan is het goed om mensen uit
een andere dan je eigen groep te ontmoeten; dat verruimt je blik en dat maakt naar
mijn mening onze samenleving mooier.”
Ze hoorde over Verhalenhuis Belvédère in
Rotterdam, dat haar inspireerde om iets
dergelijks ook in Den Haag te beginnen: de
groepsfoto’s en Verhalenavonden.

Een reizend
verhalencircus door
en voor de stad
Dao Lu-school Fire Dragon ontmoet de Haagse Directe

Fotoboek

Maandelijkse Verhalenavonden

Het Haags Verhaal brengt de stad in beeld
met 155 groepsfoto’s van gemeenschappen. Daarbij worden zoveel mogelijk mensen betrokken; van de nieuwkomer tot de
thuisblijver, van jong tot oud, van hoog tot
laag, van links tot rechts, van moeilijk tot
makkelijk. Zo komen 3000 Hagenaars en
Hagenezen in beeld. Uitmondend in een
fotoboek, dat ook een rondreizende fotoexpositie zal worden, afgesloten met een
slotmanifestatie, waarvoor alle gefotografeerden worden uitgenodigd.

Inmiddels zijn er al een paar verhalenavonden geweest, onder andere van bezoekers van het Vadercentrum in Laak met
leden van Sociëteit de Witte op het Plein.
De rechters van de Hoge Raad willen
een Verhalenavond houden met een groep
jonge delinquenten. En in onze eigen wijk
ontmoeten leden van boksschool Haagse
Directe aan de Newtonstraat de leden
van de Dao Lu-school Fire Dragon aan de
Beeklaan. Op de Verhalenavonden mogen
ook familie en vrienden meekomen. Er

wordt naar twee levensverhalen geluisterd
- uit iedere groep een - en er zijn foto’s en
beelden, muziek en soep.
De opbrengst is het plezier en de trots die
mensen ontlenen aan het nemen van hun
groepsfoto. Of het inzicht dat is ontstaan
tijdens een ontmoeting op een Verhalenavond. Astrid: “Van hoog tot laag, iedereen
snapt het en vindt het leuk.” Als je mee wilt
doen, stuur dan een mailtje naar mail@
haagsverhaal.nl. Meer informatie zie je
op facebookpagina www.facebook.com/
haagsverhaal.

