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prijs: gratis te bekijken bezorginformatie: www.stichtingzero.nl
BINNENLAND
OPINIE
KUNST
SPORT
COLOFON
DEELNEMERS
HUID & HAAR
JONGEREN

ZONNIG
Veel zon, behoorlijke wind,
droog en ‘s nachts lichte
vorst.
Maxima van 9 graden. Puik

2003

WORDT
ROLLATORJAAR
Was 2001 het jaar
van de vrijwilliger en
2002 het jaar van....
2003 is unaniem
uitgeroepen tot HET
JAAR VAN DE
ROLLATOR.
‘LOPEN LEER JE
MET DE
ROLLATOR’ en
‘’ZONDER
ROLLATOR DE
DEUR NIET UIT’
zijn éen van de vele
acties die op de
agenda staan.

IS HET EEN KARRETJE?
IS HET EEN OBSTAKEL?
IS HET EEN VOERTUIG?
HET IS DE ROLLATOR!
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5
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9
6

Verdwijningen in de Hoofddorppleinbuurt
JONGEREN
SPOORLOOS
VERDWENEN
De jongens die ik
nog geen jaar terug
op het pleintje zag
rondhangen zijn er
niet meer. Waar zijn
ze? ‘Verhuisd,’ zegt
een vriend. De
politie zegt dat het
probleem is
verschoven naar de
Stadionbuurt. ‘Het
Probleem?’ Een
paar tellen later
begreep ik dat een
jongere die buiten
rondhangt volgens
de politie per
definitie op

Anders zat hij wel
binnen. ‘O.’ Ik heb
subsidie gekregen
omdat ik op papier
heb gezet dat ik een
paar jongeren met

een paar oude
dames in contact wil
brengen. That’s all.
En nu zijn ze weg.
Opgelost.

Van de oude dames
die ik ineens niet
meer zie, is de
reden van
verdwijnen
makkelijk in te

vullen. ‘Ze zijn
dood,’ zegt een
vriend.
‘Opgenomen,’ zegt
een ander. Ik leg
me erbij neer.

Ze waren oud. Ik
had meteen naar ze
toe moeten gaan.
Seize the moment.

Maar ik blijf me
afvragen: waar zijn
die jongens
gebleven?

ROLLATORINA,

JONGERE
VERSTOPT ZICH
IN PORTIEK
Een hangjongere is
een typisch jarenzeventig woord. Net
als de portiek
waarin hij zich
verstopt.
Tegenwoordig zeg
je dat niet meer zo
snel: ‘de
hangjongere hield
zich op in de
portiek.’Waar je het
wel over hebt zijn
‘allochtone
jongeren’ of
‘zwerfjongeren’. Ik
kom geen andere
namen tegen in de
krant. ‘Kansarme
jongeren.’
Overlastbezorgende
jongeren op Station
Lelylaan. Maar daar
heb ik het niet over.
Ik heb het over mijn

Een rollator
draagt het
gewicht van
een
mensenleven

ZILVERGRIJZE KEIZERIN
VAN DE STRAAT

Liep ik laatst het Rembrandtpark in, liep Zij
daar weer: éen van mijn favoriete
rollatrices. Die kleine met het spierwitte
haar en de lichtblauwe jurk. Volgende keer
spreek ik haar aan, zeg ik tegen mezelf.
Dat zei ik de vorige keer ook. Het is nu een
half jaar later en ze is er niet meer. Ik loop
rondjes door dat vervloekte park en ik kan

ROLL OVER MUURKRANT
eenmalige aanbieding voor de liefhebber

Ik ontvang de ROLL OVER MUURKRANT
gedurende vier weken op proef . Prijs nader
overeen te komen met STICHTING ZERO
AMSTERDAM. Ik heb de afgelopen tijd geen
gebruik gemaakt van een proefabonnement.
Ik neem een abonnement en ontvang ROLL
OVER MUURKRANT eerst twee weken voor
een speciale geheime bijzonder redelijke
prijs. Vervolgens betaal ik per kwartaal een
door mij met STICHTING ZERO
AMSTERDAM af te spreken bedrag.
Ingangsdatum
Naam
Straat
Postcode
Telefoon
E-mail
Handtekening

Plaats

Stuur de bon ongefrankeerd naar
STICHTING ZERO AMSTERDAM
Abonnementen, Antwoordnummer 87, 1215 RO,
Amsterdam.
U kunt ook gratis bellen: 0800 – 1702 of het
formulier invullen op www.stichtingzero.nl/service.

