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Het voormalig buurthuis Oldegalileën-Bloemenbuurt is gisteren feestelijk in gebruik genomen als Cultureel Centrum Mahatma Gandhi voor de Surinaamse gemeenschap.

FOTO NIELS WESTRA

Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de Surinaamse gemeenschap in Leeuwarden een
eigen pand. Cultureel Centrum Mahatma Gandhi, in het voormalige buurthuis van
Oldegalileën-Bloemenbuurt, is gisteren officieel geopend. De buurt is ook van harte welkom.

Bollywooddansen en klaverjassen
INES JONKER

O

oit was er een broodfabriek gevestigd, later
kreeg het pand op Oldegalileën 129 de functie
van buurthuis en toen dat in 2009
dichtging was het tijdelijk in gebruik als dansschool. In 2016 liet de
Surinaamse gemeenschap, al jaren
op zoek naar een eigen locatie, er
haar oog op vallen.
Het was behoorlijk vervallen,
dus kon ze het voor het symbolische bedrag van 1 euro overnemen
van de gemeente. Voorwaarde was
dat de ruimte de helft van de tijd
beschikbaar is voor buurtactiviteiten.
Een grondige verbouwing was
dus noodzakelijk, terwijl de stichting Cultureel Centrum Mahatma
Gandhi geen subsidie krijgt. De benodigde investering, zo’n 4,5 ton,
werd bij elkaar gebracht door de Surinaamse gemeenschap zelf, door
fondsen en sponsoren en de verkoop van maaltijden op festivals.
,,En we hebben een lening van
125.000 euro gekregen van het Restauratiefonds’’, vertelt Adiep Autar,
coördinator van de verbouwing.

Aanvankelijk was het plan om
eerst de benedenverdieping aan te
pakken en pas later de eerste verdieping. ,,Omdat we heel veel zelf
gedaan hebben, konden we kosten
besparen en meteen de bovenverdieping aanpakken. Beter, want anders hadden we twee keer in de
rommel gezeten’’, zegt Robby Karamat, voorzitter van de stichting.
In november werd begonnen
met de werkzaamheden, maanden
later dan gepland omdat de grond
vervuild bleek te zijn. ,,Die moest
eerst gesaneerd worden.’’
In tien maanden is ongelooflijk
veel werk verzet, vertelt Autar. Een
muur maakte plaats voor een
schuifwand, er werd een stuk aangebouwd voor opslag, bar en keuken, er kwamen nieuwe toiletten,
vloeren en plafonds en alles werd
geschilderd. Wat ze zelf konden
doen, deden ze zelf. Autar: ,,Elke zaterdag waren we hier bezig met een
groepje vrijwilligers. Ik denk dat er
wel vier- tot vijfduizend werkuren
van vrijwilligers in zitten.’’
Mahatma Gandhi overkoepelt
een tiental kleinere organisaties en
werkgroepen, die op allerlei plaatsen in Leeuwarden hun activiteiten

Onderscheidingen
Twee bestuursleden van de
stichting werden gisteren bij de
opening koninklijk onderscheiden door burgemeester Sybrand
Buma van Leeuwarden. Radjindrakumar Sital (1963) werd
gehuldigd voor zijn werk als
voorganger bij de Stichting
Woongroep Bharti Bhawan. Als
bestuurslid van de Stichting
Cultureel Centrum Mahatma
Gandhi geeft hij voorlichting
over het Hindoe-geloof en brengt
verschillende geloofsgroepen bij
elkaar.
Asha Autar-Etwaroe (1962) is
onder meer regiocoördinator
Friesland bij de Nederlandse
Hindoe Ouderen Bond. Daarnaast is zij secretaris/penningmeester van Mahatma Gandhi
en bestuurslid van de Stichting
Surinaams Hindoestaanse Ouderen Organisatie in Leeuwarden. Ook was zij medeoprichter
en vrijwilliger bij het Vrouwencentrum De Klaproos in Leeuwarden

hebben. Karamat: ,,We hadden
nooit een onderkomen voor grootschalige bijeenkomsten, nu wel.’’
De
Surinaams-Hindoestaanse
gemeenschap, die bestaat uit 2500
tot 3000 mensen in Leeuwarden en
zo’n 5000 in heel Friesland, kan nu
voor allerhande activiteiten terecht in het nieuwe centrum. ,,We
gaan hier traditionele yoga en Bollywooddansen geven, we hebben al
een mantelzorgdag en sinterklaasintocht gepland’’, somt Autar op.
Op de verdieping is een ‘bezinningsruimte’ ingericht, iets waar
volgens Autar en Karamat grote behoefte aan is binnen de gemeenschap. Autar: ,,Laatst was er een oudere Surinamer uit Sneek die terminaal was. Hij wilde graag een
driedaagse bezinningsactiviteit organiseren en vroeg of het hier al
klaar was. Helaas is hij al overleden.’’
Verder heeft de stichting volop
ideeën om iets te doen met dagbesteding voor ouderen uit verschillende culturen. Autar: ,,We weten
dat veel allochtone ouderen best
geïsoleerd zijn. Reguliere instellingen bereiken ze niet, daar willen wij
in gaan voorzien.’’

‘We weten dat
veel allochtone
ouderen best
geïsoleerd zijn’
Daarnaast is het gebouw beschikbaar voor buurtactiviteiten.
,,De wijk zat negen jaar zonder
buurtcentrum, dus ze zijn blij dat
ze weer een plek hebben. De breiclub heeft al laten weten terug te
willen. Verder komen er bewegingslessen, een kinderclub, een
koffieuurtje en elke vrijdag is er klaverjassen.’’
Ook De Groene Apotheek, beheerder van de buurtmoestuin,
heeft een ruimte gekregen in het
verbouwde pand. ,,Er hing nog een
bord ‘Buurthuis Oldegalileën’ aan
de gevel. Dat hebben we maar zo
gelaten, want we vinden dat dit ook
bij de wijk hoort.’’
Gisteren was de officiële opening
door wethouder Hein de Haan voor
de achterban, donateurs en instellingen, vandaag is er een open dag
waar de hele buurt welkom is.

