Geitenkamp moet vreedzamer
ARNHEM
Het roer gaat om in de Geitenkamp. De wijk moet vreedzamer worden, met
sociaal vaardige bewoners.
DOOR PETER KEMPERMAN
De Geitenkamp moet een wijk worden waar mensen elkaar respecteren en de handen uit de
mouwen steken. Dat is het doel van Stichting Rijnstad en SWOA, van zwembad en
sportvereniging. Van scholen en gemeentelijke wijkteams tot politie en playground De
Rommelkist, het kloppende hart van Geitenkamp, waar de jeugd zich kan vermaken en tal van
evenementen plaatsvinden.
"De tijd van achterover leunen, is voorbij", zegt Dirk Leenders van Sportbedrijf Arnhem namens
de initiatiefnemers. "De bewoner wordt vanaf nu uitgedaagd mee te denken en mee te doen. Er
moeten bezuinigingen worden doorgevoerd. Het is niet meer: u vraagt, wij draaien. Stop met
wijzen naar de gemeente. Los het zelf op."
Het zomervakantiekamp van dit jaar gold als 'pilot' van de nieuwe aanpak. Waar in het verleden
professionals en vrijwilligers de kinderen uit de wijk op sleeptouw namen, gingen nu acht
complete gezinnen samen op vakantie. Beroepskrachten waren nog wel van de partij om een oogje
in het zeil te houden, maar hebben verder alles aan de kinderen en hun ouders overgelaten.
"Het was een groot succes. Het heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen", zegt Leenders, zelf
Geitenkamper van geboorte. "Waar wij bang waren voor ellenlange discussies zonder uitkomst,
bleken de ouders heel goed in staat om samen knopen door te hakken, de kamerverdeling te
maken en de taken te verdelen.
De pilot krijgt een vervolg. Een aantal ouders wil het volgende zomerkamp zelf organiseren,
inclusief financiële onderbouwing. Volgens Leenders hét bewijs dat de Geitenkamper tot veel in
staat is als hij een beetje hulp krijgt.
"De Geitenkamper heeft het hart op de goede plek. Je moet hem alleen wat handvatten geven. Hij
wil wel, maar kan soms niet. Heeft ook met de situatie te maken. Op de Geitenkamp heb je veel
eenoudergezinnen. Geld voor opleiding van de kinderen is er vaak niet. Waardoor je in een
vicieuze cirkel blijft hangen."
De komende tijd worden bijeenkomsten gehouden voor de ouders, met het doel een vreedzame
wijk vol sociaal vaardige bewoners te realiseren. De coördinatie van de nieuwe aanpak in
Geitenkamp ligt bij welzijnsorganisatie Rijnstad. De wijkregisseur is samen met de directeur van
de Witte School opdrachtgever.

