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Maassluis heeft veel te bieden. Het is een
dynamische stad waar van alles gebeurt.
Met zijn multiculturele karakter is Maassluis
een omgeving waar de inwoners zich thuis
voelen.
Nabij het centrum van Maassluis vind je een
plek waar mensen vanuit alle lagen van de
samenleving bij elkaar komen. Een plek die
door velen wordt omschreven als ‘hun
thuis’: Buurtcentrum De Hooftzaak. In de elf
jaar dat ik hier werk, heb ik mogen zien hoe
ons buurtcentrum zich ontwikkelde tot een
ontmoetingsplek die het hart veroverde van
velen en daardoor een onmisbare bouwsteen binnen Maassluis is geworden.
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Wat maakt ons onmisbaar?
Een samenleving functioneert pas goed als
iedereen meetelt. Het is de taak van ons allemaal om mensen die erbuiten dreigen te
vallen, er weer bij te betrekken. Dat is de
basis van waaruit wij werken, wat wij doen
en voor wie wij het doen.
Het zijn de buurtbewoners die in De Hooftzaak een sfeer creëren waarin iedereen welkom is, ertoe doet en mee kan doen. De
diversiteit maakt dat we elkaar aanvullen en
van elkaar kunnen leren. Door naar elkaar te
luisteren, ontdek je het verhaal dat erop
wacht om gehoord te worden. Het is mooi
om te zien dat mensen zich hier veilig genoeg voelen om hun verhaal te delen.
Het maakt niet uit waar je vandaan komt,
wat je achtergrond is of welke huidskleur of
diploma’s je hebt. Ons uitgangspunt is dat
we allemaal gelijkwaardig zijn. Ik zie wat
deze benadering met mensen doet; het
creëert vertrouwen waarbinnen allerlei
mooie dingen zich ontvouwen en talenten
zichtbaar worden. Door die talenten te bundelen, kunnen we activiteiten ontwikkelen
die aansluiten bij de behoeften van onze
bezoekers.
Wij zijn er voor alle inwoners
van Maassluis
De samenwerking en verbinding die voortvloeit uit wat wij doen, reikt verder dan de
muren van het buurtcentrum. Zo hebben wij

met theater Koningshof en muziekschool
Maassluis de activiteit ‘zing Nederlands met
me’ georganiseerd en gaan wij met onder
andere de gemeente, Seniorenwelzijn en
Welzijn E25 met een foodtruck de wijken in
om mensen te ontmoeten en te betrekken.
Samen met verschillende organisaties hebben wij het jaarlijkse evenement ‘de langste
tafel van Maassluis’ opgezet. Mensen uit
verschillende culturen kunnen daar hun passie voor eten met elkaar delen. Midden in
de Koningshoek wordt een lange tafel gedekt waaraan iedereen die dat wil, kan aanschuiven. Met elkaar aan tafel zitten leidt tot
saamhorigheid en betrokkenheid.
Samenredzaamheid
Wij menen dat ons buurtcentrum zijn bestaansrecht ontleent aan het feit dat iedereen er zijn schouders onder zet. Lokale
organisaties, medewerkers, vrijwilligers en
bezoekers; iedereen draagt iets bij aan het
succes.
Veel mensen herkennen het gevoel er alleen voor te staan en alles zelf op te moeten lossen. Maar de kracht van openheid,
samenwerking en betrokkenheid laat zien
dat het idee zelfredzaam te moeten zijn,
plaats heeft gemaakt voor samenredzaam
zijn. En dat is waar wij voor staan, want
samen kom je verder. Stap gerust eens bij
ons binnen, u bent van harte welkom!

Patricia van Lingen, activiteitenbegeleider
Buurtcentrum De Hooftzaak

