Het bestuur van de Stichting “Minidorp in de Stad” bestaat uit:
Anke Kaulingfreks

In de jaren 80 van de vorige eeuw ben ik een van de initiatiefnemers geweest van het Centraal
Wonen Project in Zevenkamp Rotterdam. In dat project heb ik met veel plezier gewoond. Deze
ervaringen met het wonen in een woongroep hebben er voor gezorgd dat ik nu, in een andere fase
van mijn leven, weer een van de initiatiefnemers ben van deze woongroep voor “jonge ouderen”. Ik
ben 65 jaar, getrouwd, moeder van 2 zonen en grootmoeder van 2 prachtige kleinzonen. Ik ben
gepensioneerd maar nog altijd maatschappelijk actief. Bijna altijd heb ik gewerkt in de wereld van de
Woningbouwcorporatie. Daar heb ik geleerd hoe belangrijk het is dat je kunt wonen op een manier
die prettig is. Prettig wonen is voor mij niet alleen een comfortabel huis maar ook dat het contact
met je buren verder gaat dan 1 of 2 x per jaar de planten water geven als je buren op vakantie gaan.
Ik vind het van belang dat je elkaar kent, elkaar inspireert en als dat nodig is er voor elkaar bent. Ik
vind het leuk om van elkaar te leren en veel plezier met elkaar te maken. Wat mij betreft is de slogan
van toen: “SAMEN DOEN WAT SAMEN KAN” met behoud van privacy en zelfstandigheid nog steeds
van toepassing. Als wij ons project hebben gerealiseerd hoop ik daar samen met mijn maatje Rob van
der Kuil nog vele jaren met veel plezier te wonen.

Rob van der Kuil,

Inmiddels al geruime tijd gepensioneerd wat niet betekent dat ik na mijn zgn. actieve carrière een
veel rustiger leven heb gekregen. Het is mijn opvatting dat juist als je ‘ouder’ wordt het van groot
belang is om nieuwsgierig te blijven en ondernemend in het leven te staan. Dit betekent voor mij
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lichamelijk en geestelijk in beweging blijven en proberen de gunstigst mogelijke voorwaarden te
scheppen die een interessant en zelfredzaam leven mogelijk maken.
Ik zie daarbij wonen in een kleinschalig, prettig, appartementencomplex, waar de buren elkaar niet
alleen kennen maar ook stimuleren in diverse zaken, als een groot voordeel en aantrekkelijk
vooruitzicht.

Frans Schoenmakers

Sinds een aantal jaren ben ik (grotendeels) gepensioneerd. Aanvankelijk deed ik nog 2 à 3 dagen per
week “klussen”, variërend van het opknappen van oude, vieze huizen tot advieswerk. Inmiddels is
dat teruggelopen tot 1 à 1,5 dag per week ‘werk’. In alle gevallen moet dat werk voldoen aan het
criterium “leuk en/of zinvol”. Mijn leukste klus op dit moment is het trouwen van mensen, met
andere woorden ik ben buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in Dordrecht.
Zelf ben ik al bijna 45 jaar getrouwd met Ingrid en wij hebben drie kinderen en drie kleinkinderen.
Qua wonen hebben wij de beste herinneringen aan de periode 1980-1993 toen wij in Dordrecht in
een kring van 29 huizen woonden met een gezamenlijke afgesloten binnentuin en een
verenigingsgebouw. De eerste jaren ben ik als voorzitter van de Vereniging van Eigenaren nauw
betrokken geweest bij het opbouwen van dit project. In 1993 hebben wij ‘de kring’ verlaten voor
andere huizen, maar zowel wij als ouders als onze kinderen bewaren de beste herinneringen aan die
periode.
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Inmiddels werden we ouder en droomden wij af en toe wel eens met vrienden over het samen oud
worden; elkaar een beetje helpen indien nodig, maar vooral ook privé en zelfstandig wonen. We
hadden inmiddels wel vastgesteld dat het niet zo simpel is om dat te realiseren en toen liepen we
tegen het initiatief van Minidorp in de Stad aan. Inmiddels is de bouw gestart. Dat ging niet zonder
slag of stoot. Maar het is gelukt. Samen met de deelnemers/kopers en met hulp van externe partijen,
zoals de Gemeente Dordrecht, gaat dit project gerealiseerd worden. Met veel plezier, probeer ik,
binnen het bestuur en het bouwteam, bijna letterlijk “een steentje bij te dragen”.

Rien Teekman

In tegenstelling tot de vorige schrijvers ben ik nog niet gepensioneerd, 62 jaar dus ook nog wel een
aantal jaren te gaan. Mijn werk heeft zich altijd op het water afgespeeld, eerst in de binnenvaart en
later in de zeevaart. Momenteel werk ik als freelance kapitein op projectmatige basis. Ik word
bijvoorbeeld ingehuurd door diverse Nederlandse werven als kapitein voor de proefvaart van diverse
soorten schepen. Ik woon in Bergen op Zoom samen met Didi en we hebben 3 kinderen en last but
not least, 3 kleinkinderen. Onze kinderen wonen allen boven de rivieren dus is het voor ons een
logische stap om wat verder naar het noorden te verhuizen. Wij hebben al vaak gefilosofeerd hoe je,
als je ouder wordt het beste zou kunnen wonen. Met een aantal vrienden in een groot huis wonen
met behoud van privacy leek ons altijd ideaal. Maar onze vrienden wonen verspreid door het hele
land en hoe krijg je die zover om allemaal te verhuizen! Dordrecht is een prettige stad die we goed
kennen uit onze jeugd en bij het zoeken naar woonruimte in Dordrecht stuitten we bij toeval op
Minidorp in de Stad. Dit was al precies wat ons voor ogen stond, een groot huis met vrienden. Het
waren nog wel geen vrienden maar dat is slechts een kwestie van tijd………… Op de laatste
vriendenbijeenkomst werd duidelijk dat er nog behoefte was aan bestuurslid. Ik heb er over
nagedacht, na een nachtje slapen ben ik tot de conclusie gekomen dat ik graag meer betrokken wil
zijn bij de bouw. Tenslotte heb ik wel ervaring met bouwbegeleiding , alleen betrof het dan schepen
in plaats van huizen. Het is nog een flinke uitdaging maar ik ben er van overtuigd dat het gaat lukken.
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Joke Rijkelijkhuizen

Ik ben 66 jaar en sinds 2010 gehuwd met Daniël.
We hebben samen 7 kinderen en 9 kleinkinderen.
Sinds vorig jaar (2016) ben ik officieel gepensioneerd medisch analiste.
Ook heb ik 25 jaar een voetverzorgingpraktijk gehad.
Ik heb mijn hele leven in Dordrecht gewoond en mag mezelf met recht een “schapenkop “ noemen!
In het verleden filosofeerde ik met vrienden hoe ons wonen eruit zou zien als we ouder werden en
toen gingen onze gedachten al uit naar de vorm van groepswonen zoals dat nu gerealiseerd gaat
worden met Minidorp.
Toen ik over dit project las werd ik direct weer enthousiast.
Ondanks dat ik het nu best nog druk heb: vrijwilligerswerk en sporten, vind ik dat ik mijn steentje kan
bijdragen door zitting te nemen in het bestuur.
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