Joke Schouwenaar
in memoriam
Onze Stadsdorper Joke is afgelopen dinsdag 9 juli overleden, op de leeftijd van 71 jaar.
Met haar innemende, enthousiaste en intuïtieve benadering van de mensen om haar heen
heeft zij vele harten geraakt. Haar inbreng en zienswijze bij allerlei activiteiten en overleggen
zullen wij node missen.
Joke was lid van ons Stadsdorp vanaf november 2014. In
het voorjaar van 2016 werd de eerste Binnenbuurt
opgericht: de Veluwebuurt, met Fenny Volmers en Joke
als coördinatoren. Het vorm en inhoud geven aan de
Veluwebuurt was pionierswerk en dit duo zette zich er
volledig voor in: zo maakte Joke zo veel mogelijk
persoonlijk kennis met binnenbuurtleden, liefst in hun
eigen omgeving, zodat zij zich een beeld kon vormen
van de wensen en verwachtingen, meer dan in een groep
zou zijn gebeurd. Zij activeerde de groep zodanig, dat er
allerlei gezamenlijke activiteiten werden ondernomen.
Met pijn in het hart nam deze Binnenbuurt afscheid van
haar, toen zij in najaar 2017 tot de Kerngroep toetrad.
Vanaf 2017 was Joke een onderdeel van het inloopteam
waar zij behalve de kopjes en glazen, ook de harten van mensen vulde. Zij was een actieve
deelnemer bij de Poëzie-leesgroep en van de Tuin- en Balkongroep, vol ideeën en tips.
In 2018 was Joke als senior vanuit het Stadsdorp mede-begeleider van een groep ‘Oud
worden in je eentje’. En in samenwerking met de werkgroep Zorg en Wonen nam zij deel aan
intervisie georganiseerd vanuit het Stadsdeel over hoe om te gaan met kwetsbaarheid, met
als doel daar in de Binnenbuurten oog voor te krijgen en goed mee om te gaan.
In de Kerngroep bleek ze een bijzondere toevoeging: het leggen van verbindingen in- en
extern was haar kracht. Ze heeft zinvolle en kleurrijke bijgedragen geleverd aan de
themamiddagen, vervulde een brugfunctie tussen de Kerngroep en diverse werkgroepen. Ze
hield interviews met actieve Stadsdorpers onder de titel ‘in de Schijnwerper’, die werden
gepubliceerd in de Nieuwsbrief en op de website.
In april 2018 hoorden wij dat ze ziek was. Ze bleef zich inzetten voor het Stadsdorp,
ondanks verminderde energie, tot een paar weken geleden. In mei van dit jaar moest ze
helaas afscheid nemen van veel activiteiten, maar bleef op individuele basis de zelfgekozen
kring om haar heen inspireren. Haar laatste Stadsdorp’daad’ was het vormgeven van
bijeenkomsten over zingeving.
Op zaterdag 13 juli nemen wij afscheid van Joke; wij zullen haar gedachtengoed meenemen
in het weefsel van het Stadsdorp.
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