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'Vrede getekend' in twee Arnhemse wijken

'Vrede getekend' in twee Arnhemse wijken
ARNHEM
Het initiatief om van Geitenkamp en Monnikenhuizen 'vredelievende' wijken
te maken, krijgt steeds meer handen en voeten.
DOOR PIETER STEENBERGEN
De vele partners die zich hiervoor sterk maken, zetten vandaag hun handtekening onder een
intentieverklaring. Dit gebeurt tijdens een startbijeenkomst in multifunctioneel centrum de
Wetering.
Basisscholen en partners als Sportbedrijf, Rijnstad, kinderopvang en gemeente Arnhem geven
hiermee vorm aan de 'Vreedzame Wijk': een veilig klimaat waarin meedoen centraal staat, als
alternatief voor de straatcultuur en het recht van de sterkste.
Het initiatief borduurt voort op de Vreedzame School, waarbij leerlingen volgens een vaste
methodiek wordt geleerd hoe ze een conflict moeten oplossen. Zij worden daarin bijgestaan door
andere kinderen die de rol van mediator (bemiddelaar) spelen. "Sinds september krijgen de
kinderen elke week een lesje over omgang en conflicten", zegt Rob Lingier, directeur van
basisscholen De Witte School en De Vlindertuin, en een van de initiatiefnemers.
Deze jonge bemiddelaars krijgen nu een volwassen versie in de vorm van wijkmediatoren. Die
spelen een centrale rol om dit concept over de wijk uit te rollen, waarbij Utrecht als lichtend
voorbeeld dient. Samenwerking en een unaniem systeem van straffen en belonen is daarbij het
uitgangspunt. Lingier: "In deze wijken zitten ontzettend veel instellingen het wiel uit te vinden.
We willen bewoners een grotere rol geven."
De Vreedzame School werpt volgens Lingier zijn vruchten af. "Een jaar terug had je vijf, zes
conflicten tijdens de middagpauze, nu is dat hooguit één."
De 13jarige leerling Gerano Poot van De Witte School hield over dit onderwerp een spreekbeurt.
"Ik ben januari vorig jaar verhuisd vanuit Utrecht en heb daar ervaring opgedaan met de
Vreedzame School, daar heb ik veel van geleerd. Hier ben ik mediator." Volgens een vast
stappenplan (je verhaal, je gevoel, je oplossing) blust hij brandjes en haalt de kou uit de lucht.
"Veel kinderen denken dat ze stoer moeten doen, maar je kracht zit niet in je armen."
Dirk Leenders van Sportbedrijf Arnhem schetste vorig jaar al de noodzaak van de Vreedzame
Wijk. "Op de Geitenkamp heb je veel eenouder gezinnen. Dat gaat soms heel goed, maar geregeld
ook gepaard met verdriet, pijn en financiële zorgen. Geld voor opleiding van de kinderen is er
vaak niet. Waardoor je in een vicieuze cirkel blijft hangen."
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