[Made in Zuidoost]

[FLATKRANT Editie 02, oktober 2021]

Mama Florijn: Made in Zuidoost,
presenteert Flatkrant Editie 02: De Lift.
Lieve buren,
Bedankt voor jullie positieve
reacties op de eerste editie van
onze flatkrant. Wij wilden jullie
vooral informeren over dit
project. Een eerste kennismaking
dus. Nu is het tijd om een wat
gepeperdere versie te maken:
met Florijn ins-en-outs, juicy
verhalen en bijdragen van jullie,
onze Florijn buren.

Vanaf nu heeft iedere Flatkrant
editie een ander thema. We
starten met een bewogen
(letterlijk) thema: de lift.
Ontvanger van klachten, vele
schoonmaakbeurten, en regelmatige storingen. Plek waar
ontmoetingen, gewenst of niet,
plaatsvinden. Waar de vonk
overspringt en ruzies plaatsvinden, waar op kille ochtenden
het soms wel héél stil is.

Ga met ons de verdieping in,
spring in de lift en laat je
meenemen op liftreis door Florijn.

Foto: Paco Núñez

[In deze editie]
P2: Voorwoord
P3: Florijn’s latest- nieuwtjes,
feitjes, advertenties en meer!
P4: Lift Stories: Ups & Downs

In deze editie van de Mama Florijn
Flatkrant gaan wij de lift uiteen
zetten. Dit doen wij met verhalen
van de bewoners, opgehaald via
ons Verhalen Archief.

P5: Een claustrofobisch hoogtepuntje
P6: De lift naar beneden
P7: Dapaah the Mastercleaner
P8: Terugblik: Florijn Vakantieterrein
www.mamaflorijn.nl
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Voorwoord
Een paar mooie woorden van AnneMarie
Tiebosch van de Shain Foundation, projectmanager Mama Florijn: Made in Zuidoost
voor jullie, onze Florijn buren.
“Door regen en Covid was
dit niet de meest gedroomde
zomer, maar toch werd het een
mooie start van ons ambitieuze
kunstproject Mama Florijn:
Made in Zuidoost. Met een
zomerprogramma, Flatkranten,
creatieve en kunstzinnige
workshops hebben wij ervaren
hoe bijzonder en betekenisvol
Florijn is.
Voorbijgangers stapten van
de fiets om bloemen te
fotograferen. Uit mijn raam zie
ik hoe de bokszak gebruikt wordt
voor de dagelijkse workout.
Kinderen spelen in de zandbak
en hele families bivakkeren op
het beachvolleyveld. Het zomerprogramma bood gratis vertier
voor alle leeftijden: yogalessen,
voetbalclinics, calisthenics,
tuinworkshops en bingo’s.
Ik ontving een mooi compliment
van een buurvrouw die zei dat
ze Mama Florijn zo’n mooie
naam vindt. Ze woont hier al
ruim 30 jaar en haar kinderen en
kleinkinderen wonen hier ook.
Het leven kent vele uitdagingen
en soms is het moeilijk om
je kinderen goed bij te staan.
Maar ze is trots op de dromen

en ambities van haar hele gezin
en weet niet waar ze liever zou
wonen dan in Florijn.
Deze Flatkrant heeft als thema
‘de Lift’,wat een wezenlijk
onderdeel is van het leven in
Florijn. We moeten allemaal
wachten op de lift en op iedere
verdieping kan er iemand
instappen. We komen elkaar in
de lift tegen en een storing kan
leiden tot gevaar en ongemak.
Daar is aandacht voor nodig.

“Lieve buren, doe mee
met Mama Florijn!”
Lieve buren, doe mee met
Mama Florijn! Mail ons, bel ons,
laat van je horen. We verzamelen
verhalen, foto’s, spullen en
ideeën. We willen Florijn tot in
de verste hoeken leren kennen
en in de spotlight zetten. Mama
Florijn maken we samen!”
Hartelijke groet,
buurvrouw AnneMarie.

[Door]
AnneMarie Tiebosch

ACTIE!
Win ee

n taart
van
Mevrou
w
en een Virma
ta
Mama s van
Florijn!
Zie pag
.4

Flatkrant Makers
[Tekst en regie]
Esther Aminata Kamara,
bewoner Bijlmerplein
[Design]
Sara Mattens & Jeffrey Croese,
bewoners Florijn
[In samenwerking met]
AnneMarie Tiebosch, Paco Núñez,
Errol ‘Spike’ Grantsaan
[Met dank aan]
Woningstichting Rochdale,
Postcode Loterij Buurtfonds,
Gemeente Amsterdam, Groen
in de Buurt, Zuidoost Beweegt,
Ten Brinke Bouw, Tropical
Hangout en Shain Foundation

“Ik voelde die lift al een beetje schokken,
en vroeg mij af, wat als wij vast komen te zitten?”
>> Lees verder op pag. 5
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Florijn’s Latest
Mama Florijn brengt de laatste nieuwtjes, feitjes, advertenties
en meer...

Pop Up Kledingshop

Florijn verhalen gezocht

Mode styliste Meriam Limon uit
Florijn heeft vanuit haar werk
veel mode items over. Denk aan
kleding, schoenen, en accessoires. Ze kwam met het goede
idee om met deze spullen een
Pop Up Kledingshop in te richten.
Hier kan je lekker rondstruinen,
kleding passen, en stylingadvies
krijgen. Govinda en AnneMarie
van Mama Florijn zijn hier
helemaal voor!

Wij zijn nog steeds op zoek naar
verhalen voor onze volgende
editie: Sport in Florijn- Vroeger
& Nu. Heb je iets met ons te
delen? Maak een afspraak met
het verhalen team, of kom
langs bij het Schrijf Verblijf.
Verhalen kunnen ook digitaal
aangeleverd worden, dus stuur
ons spraakberichten, video’s,
teksten, foto’s en illustraties.
Wij horen graag van je!

Pop Up Shop in Aanwezig &
Bezig (Buurtlokaal Florijn Zuid)
Patrice Lumumbastraat 5-7
Donderdag 4 november 2021
van 15.00 tot 20.00 uur.

[T] 06 28 26 80 56
[M] hallo@mamaflorijn.nl

* Winkelen in de Mama Florijn
Pop Shop is gratis! Je mag
maximaal 5 kledingstukken
meenemen + 1 paar schoenen
en 1 accessoire.

Inzameling Kleding
Heb jij een mooie jurk, jas,
kostuum, tas, laarzen of sieraden
die je niet meer draagt en je aan
een ander gunt? Kom het
brengen of laat het ons weten!
Iedere zaterdag in oktober willen
wij graag jouw schone en
modieuze spullen ontvangen
tussen 13.00 en 17.00 uur bij
Aanwezig & Bezig (Florijn Zuid).

Foto: Nathasha Cole

Dank Postcodeloterij!
Al die zomeractiviteiten, het
plaatsen en bezetten van het
Schrijf Verblijf, en het maken
van onze Flatkranten gaat niet
vanzelf (lees: is niet gratis).
Gelukkig ziet de Nationale
Postcodeloterij met het
Buurtfonds in hoe belangrijk
dit allemaal is. Wij willen hen
ontzettend bedanken voor de
financiële steun.
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Dapaah’s verjaardag
MM Cleaning viert Dapaah’s
verjaardag met taart! Dapaah is
jarig! Onze gevierde schoonmaker
wordt verwend met heerlijke
taarten, geschonken door
werkgever MM Cleaning. Mama
Florijn organiseert het mini
verjaardagsfeestje, en viert
tegelijkertijd de publicatie van het
prachtige artikel over Dapaah
dat in deze Flatkrant te vinden
is. Kom je hem ook feliciteren?
Maandag 4 oktober om 12.00u
Florijn 38 (Lift III, verdieping 0)
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Lift Stories- Ups & Downs
Florijn heeft in totaal drie liften.
De een vermijd ze, de ander kan
niet zonder. Voor de meesten
is de lift een stukje techniek dat
je van de ene naar de andere
verdieping brengt. Misschien
sta je nooit stil bij wat de lift
eigenlijk betekent. Voor de flat,
bedoelen wij dan. Als gedeelde
ruimte waar van alles gebeurt.
Een plek die je er als (soms
ongewenst) cadeautje bij krijgt.
Net als de gangen, de hallen,
en de portieken, hoort de lift bij
Florijn. Het is onderdeel van ons
leven geworden, een stukje flat
waar wij soms dagelijks mee te
maken hebben. Het klinkt

misschien niet indrukwekkend,
maar uit onze interviews blijkt
dat de lift heel wat teweegbrengt bij onze buren. Van
spanning, tot angst, tot
(on)aangename verrassingen.

Winactie taart+tas
Deel jouw liftverhaal en maak
kans op een overheerlijke taart
van Buurvrouw Virma én een
Mama Florijn tas. Wij horen
graag van je!

ACTIE!

Deel jouw
liftverhaal en maak
kans op een taart van
Mevrouw Virma + een
Mama Florijn tas!

[T] 06 28 26 80 56
[M] hallo@mamaflorijn.nl
Foto: Paco Núñez
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Een claustrofobisch
hoogtepuntje
[Door]
Esther Aminata Kamara
[interview met]
Florijnbewoner Rizairis

Wij presenteren jullie Buurvrouw
Rizairis – een vrolijke dame met
een grote lach en een nog groter
hart. Rizairis bevat de ingrediënten
die haar tot een geliefde buur
maken. Praatje maken? Rizairis
staat klaar. Feestje bouwen?
Rizairis maakt er een succes
van. Met haar werk als sociaaljuridisch dienstverlener maakt
ze het plaatje als boegbeeld van
de sociale flat helemaal af. Ze is
het aanspreekpunt voor buren
en buurtgenoten, staat altijd
klaar om een handje te helpen,
en lacht veel. Hebben wij al
gezegd dat ze veel lacht?
Samen met haar familie woont
Rizairis al sinds 2010 in Florijn.
Lang genoeg om een goede
voorraad aan spectaculaire
Florijnverhalen op te bouwen.
Over Groove on the Roof
feestjes op het dakterras van de
kunstplint, of die ene (zoveelste)
keer dat de politie met sirenes
en zwaailichten voor de ingang
van Florijn Noord stond. Maar
het leukste verhaal in haar
repertoire is misschien wel die
ene keer dat ze in de lift vastzat.
Rizairis vertelt:
“Ik wilde de lift naar boven
nemen. Ik was niet de enige;
veel mensen stonden te wachten,
want de andere lift was weer
eens stuk. Dus toen de lift kwam
gingen we proppen. Het zou te

lang duren om te wachten tot
hij z’n hele rit gedaan had. Dus
ik propte mijzelf als laatste naar
binnen.”

“De anderen in de
lift keken mij aan
alsof ik helemaal gek
zou worden.”
“Ik voelde die lift al een beetje
schokken, en vroeg mij af, wat
als wij vast komen te zitten?
Maar toch dacht ik dat het nét
aan kon. De deuren sloten, de
lift ging omhoog en ... BRAS!
De lift stond meteen stil, en
wij zaten vast. Ik dacht,
“O mijn God!” en riep “Ik heb
claustrofobie!” De anderen in
de lift keken mij aan alsof ik
helemaal gek zou worden. Het
liefst wou ik dat iedereen opzij
ging zodat ik meer ruimte had,
maar dat kon niet, want de lift
zat propvol, haha. Gelukkig
was ik als laatste de lift in
gegaan en kon ik de liftdeuren
openschuiven, zo kreeg ik wat
meer lucht. De lift was niet ver
omhooggegaan, minder dan
een halve meter dus ik keek uit
op de lifthal. Het moet er heel
vreemd uitgezien hebben voor
de mensen die zich ondertussen
voor de lift verzameld hadden.
Met mijn gezicht zo half
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hangend uit de kier tussen de
liftdeuren. Het was hilarisch.”
“Ondertussen probeerde iemand
de situatie te redden. Na een
paar seconden die bel-knop in
te drukken kregen wij een vrouw
aan de lijn. “We zitten vast in de
lift van Florijn Noord III,” en de
vrouw antwoordde dat ze “ging
bellen.” Iemand in de lift zei
dat wij beter zelf de brandweer
konden bellen, omdat die toch
zo dichtbij is. Gelukkig kwam de
brandweer snel, met zo’n speciale
sleutel, en konden wij er na 20
minuten weer uit.“
“Eenmaal bevrijd bleef iedereen
zo’n beetje twijfelend voor de
lift staan. Zo van, we gaan echt
niet meer met dezelfde lift naar
boven! Dus wij hebben uiteindelijk de buitentrap genomen
om naar boven te gaan.”
Gelukkig kan Rizairis, ondanks
haar claustrofobie, lachen om
dit verhaal. Heb jij ook een
spannend liftverhaal? Of heb jij
een keer vastgezeten in de lift?
Zat je toevallig met Rizairis vast
in de lift? Wij ontvangen graag
je reactie. Wie weet win je wel
een Mama Florijn tas + taart van
Buurvrouw Virma!
[T] 06 28 26 80 56
[M] hallo@mamaflorijn.nl
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Wanneer de lift je alleen
maar naar beneden brengt
Sommige bewoners hebben
nooit met de lift te maken, omdat
ze bijvoorbeeld op de begane
grond wonen of liever de trap
nemen. Maar voor anderen is de
lift een gedwongen noodzaak.
Zoals mensen die slecht ter been
zijn, of op de hogere verdiepingen
wonen.
Voor wie vaak de lift neemt is
de kans groot dat diegene iets
opmerkelijks heeft meegemaakt.
Dat kan zowel in de lift, als in de
lifthal zijn. Zoals het aantreffen
van honderden rozenblaadjes
in de lift, of de gedeelde anticipatie wanneer PostNL aangebeld
heeft en iedereen hun pakketjes
gaat ophalen. Deze ervaringen
kunnen ook minder positief zijn.
Sterker nog: voor sommigen in
de flat is de lift een plek van
misère. Het volgende verhaal
schetst een ingrijpende
gebeurtenis. Zo ingrijpend, dat
één van onze buren al jarenlang
met angst in en uit de lift stapt.
-Onze buurvrouw – die liever
anoniem blijft- is de lift liever
kwijt dan rijk. En omdat ze op
één van de hoogste verdiepingen
woont, is kwijt helaas geen optie.
“Waarom krijgen wij geen camera?
Andere flats hebben dat wel. Dan
kunnen we zien wie er beneden
aanbelt. Dat gebeurt zo vaak.”
Wellicht krijgt onze buurvrouw
beter grip als ze kan zien wie er
probeert binnen te komen. Grip
op haar angst, want het is precies
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dit “niet kunnen zien” dat haar
trauma zo moeilijk te verwerken
maakt. In 2005, meer dan 15 jaar
geleden, is ze namelijk overvallen
net nadat ze de lift uit kwam. Ze
kon niet zien wie de dader was.
Ze vertelt:
“Ik kwam de lift uit, en de gangdeur stond open. Vanuit daar
zag ik een man vanaf het balkon
naar beneden kijken. Ik dacht
dat hij van het uitzicht genoot,
en vond het niet verdacht. De
man droeg een capuchon en
stond met zijn rug naar mij toe.
Ik liep naar mijn huis en deed de
voordeur open. Dat was het
moment dat hij mijn handtas
pakte en wegrende. Hij pakte
mijn tas zo hard dat ik viel.
Mijn kinderen hoorden wat er
gebeurde en riepen: “Mama!
Mama!” Het was niet eens ’s
avonds, maar overdag.”
Ze deed aangifte, maar omdat
ze zijn gezicht niet kon zien is
de dader nooit gepakt. Telkens
wanneer ze de lift neemt is ze
bang dat ze samen met hem, of
met iemand anders met slechte
intenties, in de lift staat. Dat hij
wacht op het moment om toe te
slaan. Ze denkt niet dat het een
flatbewoner is, maar iemand
van buiten. Iemand die zomaar
toegang tot de lift kan krijgen en
haar en haar familie eventueel
wat aan doet. Daarom kan ze
het incident niet vergeten.
“Als ik met iemand in de lift ben,
ben ik bang. Ook al had hij geen
mes, geen pistool, niks. Ik vertel
Mama Florijn: Made in Zuidoost

mijn dochter altijd dat ze moet
oppassen. Ik durf ook niet alleen
van de lift naar mijn huis te
lopen. Ik bel mijn kinderen dat ze
met mij samen moeten lopen.”
Omdat ze zo bang is vlucht ze
soms de lift uit. Zoals die keer dat
ze in haar eentje in de lift stond
en er een man instapte. “Ik werd
helemaal rood. En trilde. Die man
zei nog: “Mevrouw, ik doe niks
hoor!” maar ik was zo bang dat ik
mij verontschuldigde en zei dat ik
eruit wou, en ik stapte de lift uit.”
Gelukkig leek deze man door te
hebben dat zijn buurvrouw bang
was, en hopelijk besefte hij dat
haar angst niet per sé met hem
te maken had. Maar eigenlijk is
haar situatie niet houdbaar. Voor
haar is de oplossing simpel:
camera’s in en rondom de lift
en bij de intercom, of verhuizen
naar een flat die dat heeft.
“Maar wel hier in de buurt hoor,
ik haat de lift alleen!” Ze lacht.
Ondanks alles, voelt onze buurvrouw zich toch thuis, vooral
in deze buurt en in haar eigen
woning. Hopelijk kan ze zich op
een dag ook weer veilig voelen
in de rest van de flat.
Heb jij ook iets naars meegemaakt
in of rondom de lift? Stuur ons je
reactie. Liever niet in de krant?
Je mag ook je hart luchten zonder
dat wij je verhaal publiceren.
[T] 06 28 26 80 56
[M] hallo@mamaflorijn.nl
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Dapaah the Mastercleaner
even when they aren’t sleeping
it right in front of him. “The
people from outside, they toilet
here.” And Dapaah is the one
who cleans it.
To make the flat liveable again is
masterwork. Literally. Dapaah’s
movements when he cleans
reveal his expertise in his craft.
His movements are fluid, no
energy wasted, as if he moves
through a choreography made
by Mama Florijn.

Foto: Paco Núñez

The elevator, the hallway, the
staircase. The windows, the
mirrors, the floors. Every day
again, Dapaah from MM Cleaning
polishes Florijn. Armed with his
cleaning kit, Dapaah dances
through the halls of the flat.
This, beloved neighbours, he
has done for more than 21 years.
This is the reason why Mama
Florijn and MM Cleaning decided
to use this Flatkrant edition to
put Dapaah in the spotlight.
For his faithful service, his hard
work, and for the fact that he
carries his duty with pride (and
a big smile!).
Dapaah was born in Ghana. He
came to the Netherlands in 1994.
He has five children, and visits
Ghana every now and again.
“When I’m on holiday, everybody knows.” He jokes. It is true
though. Dapaah cleans the –
often very filthy- general areas of
the flat. He wipes and mops, he
sweeps and polishes, he helps a

neighbour take out her garbage.
Dapaah is more than a cleaner.
He keeps an eye on things as
well. He knows every corner,
crevice, and crack, and recognises
the faces of the residents. He is
familiar with the ebb and flow of
the building, sees it awaken, and
liberally shares greetings and
smiles to those who pass by.
When something is amiss, he
informs the caretaker. And when
things get out of hand, he calls
the police.
Still, Dapaah cannot control
everything. Homeless people,
addicts, visitors: at times, people
leave behind more than we
might ask for. Monday mornings
especially are infamous for the
wild collection of stinking rubbish.
Without batting an eyelid
Dapaah removes the filthiest
remains. At times, the person to
whom this waste belongs is still
sleeping in the hallway. Dapaah
knows who the culprits are
Mama Florijn: Made in Zuidoost

Have you seen Dapaah? Like
when he takes the elevator from
the ground floor to the highest
level? Do you see him descend
the stairs, leaving behind a
freshly cleaned hallway and
staircase? We see Dapaah. And
we want to thank him for the
fantastic job he does. Because
cleaning Florijn for 21 years with
such a big smile on his face, is
something we admire.
His eyes gleam when asked
whether he’s the best cleaner
ever. He nods, and smiles
knowingly. Why he’s the best?
He doesn’t need to explain this.
He just is.
Lees het Nederlandse artikel op
de website, scan de QR!

MAMAFLORIJN.NL
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Terugblik: Florijn Zomerterrein
Wat was het een succes! Er is
getuinierd, gevoetbald, gefeest,
geknutseld, en nog veel meer.
Veel buren hebben via de
activiteiten van het Florijn
Vakantieterrein kennis gemaakt
met het Mama Florijn project. Nu
de herfst aangekomen is proberen
wij de zomer toch nog even in
jullie huiskamer te brengen door
kort terug te blikken op de
zomerse pret.

Sharwan
[Calisthenics]
“De kinderen waren fanatiek en
zijn door hun fantasie creatief
bezig geweest met de calisthenics
lessen. De wat oudere deelnemers waren leergierig. Tot de
dag van vandaag herkennen
de kinderen mij als ‘meester
turnen’ wanneer zij mij zien.”
Benieuwd naar calisthenics?
In de volgende editie publiceren
wij een uitgebreid interview met
calisthenics sterren Sharwan,
Ritesh en Shailesh.

Gregory
[Up Rising Yoga]
“Heel bijzonder om op deze
mooie plek, zo vroeg in de
ochtend, yoga te doen met
zoveel enthousiaste mensen
uit Florijn. Elke week scheen de
zon. Ik ben AAN en volgend jaar
graag WEER!”
uprisingyoga.nl

[Info & contact]
mamaflorijn.nl
[T] 06 28 26 80 56
[M] hallo@mamaflorijn.nl
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Foto: AnneMarie Tiebosch

Purrel

Mahmoud

[Voetbal Clinic]
“Leuk om iets te kunnen doen
voor de kinderen in de buurt. Het
valt op dat kinderen snel een kort
lontje hebben. Ik ben blij als ik de
kinderen iets mee kan geven van
sportief spel, respect voor elkaar
en samen spelen. Ik vind het leuk
dat ze mij ‘Meester’ noemen,
dat ze mij komen groeten of een
omhelzing geven.”

[Tuineren met het
GroenplatVorm]
“Met de tuiniergroep van
Mama Florijn maakten we een
mooie bloemenstrook en moestuintjes in bakken. Nu komen er
steeds mensen en ideeën bij,
zoals een mini voedselbos,
bijenkasten en zelfs een kwekerij.
Kom maar op!”
www.groenplatvormzuidoost.nl

Het hele zomerverslag
vind je op de website
www.mamaflorijn.nl
>>> Scan de QR >>>>>
[Locatie 1 & 2]
Schrijf Verblijf & Florijn Terrein:
keet en veld tegenover
BSO Blokkenhut, Florijn (Noord) 46
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[Locatie 3]
Aanwezig & Bezig:
Patrice Lumumbastraat 5-7,
Florijn Zuid

