07 – 04 – 2022
Ouderen Advies Raad plenair
Raadszaal Stadsdeelkantoor
Aanwezig: Frank Stork(vz), Els Nicolas (notulist), Tunny Jongejan-Maat, Annette
Wiese, Ineke Vervoort, Elly v.d. Mortel Tonny Bonnee, Nellie Visser, Bob van
Weidom Claterbos, Coen Valenkamp, Jan Dijk, Karin van Erning, Haly Karioen,
Nathalie Castillion, Nelleke Vatri, Leydy Lübbers, Anton Berben, Karine Klappe,
Michelle van Iersel, Dineke v. Hartingsveldt, Sacha Schoonhoven.
Berichten van verhindering:, Louise de Berg, Aller Weis, Nienke de Waal, Inge Tramm, Annelies
Teunissen. Ria van Gerven, Saskia Hubelmeijer, Tjandra Raghoenathsing, Joke Hagedoorn, Madeleine
Niesten, Christa Komproe.

1. Opening
Frank opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.Mededelingen :
- OV-coach Carolien Korsten heeft opdracht van het ministerie onderzoek te doen
naar de veiligheid van ouderen in OV. Saskia H.: is kritisch; er komen weer
bezuinigingen aan die versneld worden doorgevoerd. Zie
www.clientenbelangamsterdam.nl. Carolien is uitgenodigd voor 12 mei 2022.
- Haly K.: Per 1/1/2022 is het AOV-recht voor 75+ers niet meer vanzelfsprekend: je
moet aantonen dat het nodig is.
- TunnyJ.: De werkgroep toegankelijkheid van het stadsdeel de Centrale
Verkeerscommissie van Cliëntenbelang (Gemeente) is – zonder enig overleg of
inspraak- opgeheven. Waar kunnen we terecht met klachten en/of suggesties?
- Ineke V.: Via de gebiedsmakelaar kun je bij Blackspot tel. 14040 melden of via
www.amsterdam/openbareruimte.
3. Notulen 3 februari 2022
- Documentaire Bertie van Gelder: als er nog een vertoning mogelijk is zullen meer
mensen willen komen. We zullen het proberen.
- Artikel Dwars over maaltijdvoorzieningen.
Saskia Schoonhoven, gebiedsmakelaar Oost: In coronatijd waren er veel plekken
waar maaltijden of voedingsproducten afgehaald konden worden. Er was een heel
verschillend publiek. In het 1ste coronajaar was er financiële ondersteuning van de
gemeente. Nu wil de gemeente dat afbouwen. Maar de nood is nog erg hoog en
misschien nog wel hoger gezien de inflatie en zeker voor mensen zonder papieren.
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Er zijn uitgiftepunten die nog doorgaan dankzij buurtgenoten, het Rode Kruis
(bonnen á € 15,- bij AH) en Human Aid Now (HAN), die collectief eetspullen inkoopt
maar niet in Oost. Vanuit het stadsdeel is er beperkte financiële ondersteuning. De
gemeente moet toch inzien dat het bestaan van de uitgiftepunten duidt op armoede.
Daar moet de gemeente dus beleid op maken.
Els N.:Het gemeentebestuur lijkt de burgers te wantrouwen.
Nathalie K.: Waarom valt de gemeente terug op het Rode Kruis en doet ze geen
beroep op de informele zorg zoals kerken, buurthuizen e.d.; pure gemakzucht!
Tunny J.: De gemeente weet niet wat er echt speelt en neemt dus niet de goede
beslissingen: pappen en nathouden.
Annette W.: Gezien de lange wachtrijen is de behoefte groot.
Nathalie K.: Het wantrouwen bestaat al heel lang: indertijd dreigde je gekort te
worden als je als bijstandsgerechtigde bij iemand anders at..!
Notulen goedgekeurd.
4. Thema armoede
Annette W.: In de komende Dwars komt een algemene beschrijving van armoede,
ervaringen en de gevolgen van armoede. In de daarop volgende Dwars zal het gaan
over Pak je Kans, Prachtvrouwen, wat kun jij of je omgeving doen.
Haly K.: Zij heeft een woonunit met een groep mensen die in het gebouw ook in een
unit wonen. Er is geen honger, maar wel eenzaamheid. Zij is ziek geweest, maar het
was niet vanzelfsprekend voor elkaar op te komen of elkaar te helpen; soms wel
aarzelend, maar niet spontaan.
Tonny B.: In mijn buurt hebben de mensen nog contact met elkaar, weten als iemand
iets nodig heeft en lossen dat met elkaar op.
Annette W.: Armoede veroorzaakt stress, schaamte, sociaal isolement, de wereld
gaat dicht. Hoe had het in Haly’s situatie anders gekund? Zij redde zich nu wel ,maar
ze had meer verwacht van de medebewoners.
Nathalie K.: Armoede komt bij veel ouderen voor bij wie de vaste lasten omhoog
gaan, maar hun inkomen niet; een steeds groter deel gaat op aan vaste lasten.
Sascha S.: Voor de voorzieningen van Pak je Kans moet je wel aan bepaalde
voorwaarden voldoen, dus niet iedereen krijgt alles en je moet dan ook nog weten
dat het er is en waar je terecht kunt.
- Tunny J.: op de info-tafel ligt de meest actuele informatie over de energietoeslag.
Pauze
5. Lerend netwerk ouderenhuisvesting
In coronatijd is het netwerk wat ingezakt. Het gaat wel door; wanneer is nog niet
duidelijk.
Tunny J.: De werkgroep geclusterd wonen komt woensdag 13 april bij elkaar. In de
Turkse en Hindoestaanse groep zijn veranderingen opgetreden en moeten weer, zo
mogelijk, een nieuwe impuls krijgen. Waar zijn mogelijkheden voor geclusterd
wonen? Wie kunnen eraan trekken? Er moet een opbouwwerker komen om het te
begeleiden. Vóór corona zijn er gesprekken geweest met Maarten Poorter. Wat is of
wordt zijn positie nu en wat is/wordt de inzet van het stadsdeel en de gemeente?
Hopelijk komt er snel meer duidelijkheid.
6. Dagbesteding in Oost
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Karina Klappe zal binnenkort stoppen. Zij wordt opgevolgd door Michelle van Iersel.
Samen met Dynamo wordt in de week van de dementie weer een karavaan
georganiseerd. Het is gebleken dat dat een goed mogelijkheid is om een gesprek
over dementie aan te gaan. Op twee plaatsen is er een proeftuin om een Odensehuis
op te zetten: Flevohof door Civic en Jeruzalem door Dynamo.
Jan D.: Wordt er in de activiteiten gedifferentieerd m.b.t. de fase van dementie?
Antw.: Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de wensen, ideeën en mogelijkheden
van de bezoekers.
7. Rondvraag
Tunny J.: Op de achterkant van de agenda en op de website staan
programmapunten van de OAR. We moeten prioriteiten stellen en een paar
speerpunten kiezen voor het komende seizoen. De vraag aan de vergadering is:
moeten er punten bij? Welke prioriteiten moeten we stellen? Denk er de komende
dagen over na, vul eventueel punten aan, zodat we de volgende vergadering erover
kunnen beslissen. Nu is al aangevuld met dagbesteding/activiteiten zoals in
Wijkcentrum Oost, en de Buurtteams.
Anton B.: nu worden allerlei activiteiten niet meer gesubsidieerd. Waar kunnen de
mensen heen?
Frank sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
Volgende vergadering:
donderdag; 12 mei 2022 13.15 uur inloop, 14.00-15.30 uur vergadering.

3

4

