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Kittenkidnap
COLUMN MARC TANGEL

Boefie is terug! Na twee weken vol zor-
gen scharrelt hij weer vrolijk rond op 
zijn vaste stek aan het Monnicken-
damplein. Dit tot grote vreugde van 
zijn eigenaar. En van mijn vrouw.

Het begon allemaal dit najaar. Voor de 
pizzeria naast het werk van mijn eega 

verscheen ineens met enige regelmaat een 
kitten, welke toebehoorde aan de eigenaar van voornoemde eet-
gelegenheid. De beste man maakte lange dagen in zijn winkel en 
vond het zielig als zijn nieuwe huismaatje deze tijdsduur in alle 
eenzaamheid moest doorbrengen, waarop hij besloot de kitten 
dan maar mee te nemen naar de zaak. Bij slecht weer had de 
kleine een plek op kantoor boven de winkel, maar op mooie da-
gen vergaapte hij zich voor de buitendeur aan voorbijtrekkende 
passanten. Met deze tactiek trok hij ook de aandacht van mijn 
vrouw. Zij viel onmiddellijk voor zijn speelse capriolen en al snel 
kon ze na werktijd niet meer naar huis zonder eerst nog even met 
Boefie gekroeld te hebben. Zijn belevenissen werden een vast 
onderwerp van onze conversaties en het is dat onze huidige kat-
ten elkaar al niet dulden, anders was haar geest zeker rijp genoeg 
geweest om het “moeten we niet eens aan een derde denken?” 
gesprek ter tafel te brengen.
Nu ben ik van nature geen optimist en de vrijheid die Boefie werd 
gegund zijn eigen actieradius te bepalen, deed mij toch de waar-
schuwing naar mijn vrouw uitgaan dat ze zich misschien niet al 
te veel aan het beestje moest hechten. Zij ziet op haar beurt juist 
vaak de zonnige zijde van het leven en wuifde mijn zorgen weg 
met de mededeling dat de ster van Boefie al zo ver was gerezen, 
dat alle vaste bezoekers van het plein inmiddels wel wisten bij 
welke nering deze mascotte hoorde. Er was, kortom, geen enkele 
reden voor paniek.
Tot die vrijdagmiddag. “Boefie is weg!” somberde mijn vrouw 
bij thuiskomst van haar werk. Nadat het beestje een regenach-
tige donderdag op kantoor had doorgebracht, had zijn baasje bij 
een opklaring rond het schemeruur besloten de kleine nog wat 
buitenlucht te gunnen. Toen hij het rond zeven uur ‘s avonds 
wel welletjes vond, was Boefie in geen velden of wegen meer 
te bekennen. Hij had tot na middernacht gewacht en gezocht, 

maar van zijn kitten ontbrak 
elk spoor.
Er werden vermissingsposters 
opgehangen, er werd rondge-
vraagd. Er kwam een tip bin-
nen. Iemand had die avond 
een jongen met een kitten over 
het plein zien lopen, maar ze 
wist alleen een voornaam. Er 
werd nog meer rondgevraagd. 
De voornaam kreeg een iden-
titeit met een gekoppeld 
Snapchat account. Er werd 
vriendelijk contact gezocht, 
maar het bleef stil. Boefie’s 
baas nam daar geen genoegen 
mee en liet de jongen middels 
een tweede bericht weten dat 
hij toch echt wel wist hoe de 
vork in de steel zat.
Boefie kwam terug. Ja, de jon-
gen wist dat het beestje ge-
zocht werd en ja, hij zou hem 
zeker gehouden hebben als de 
rechtmatige eigenaar de kid-
napper niet op het spoor zou 
zijn gekomen. “Had hij zijn kit-
ten maar niet zonder toezicht 
voor zijn winkel moeten laten 
rondscharrelen!” 
Het lijdend voorwerp zelf lijkt 
het avontuur vooral beleefd te 
hebben als een korte vakan-
tie en scharrelt onwetend van 
alle onrust weer vrolijk rond 
op zijn kantoorzolder aan het 
Monnickendamplein. Tot grote 
vreugde van zijn eigenaar. En 
van mijn vrouw.

In 2017 is De Mussen gestart met de Werkplaats. Dit is een 
project waar wijkbewoners met een afstand tot de arbeids-
markt worden ondersteund bij hun zoektocht naar werk. Met 
deze aanpak zijn de afgelopen jaren goede resultaten ge-
boekt. Mentoren spelen daarbij een belangrijke rol.

DEN HAAG – De werkloosheid 
in de Schilderswijk is veel ho-
ger dan in andere delen van 
Den Haag. Dit heeft verschil-
lende oorzaken: te veel be-
woners zijn niet in bezit van 
minimale startkwalificaties, 
het ontbreekt hen veelal aan 
sollicitatievaardigheden of een 
netwerk. Ook is er helaas nog 
steeds sprake van discrimina-
tie op de arbeidsmarkt. En de 
uitbraak van het coronavirus 
heeft zeker niet geholpen: veel 
wijkbewoners hebben tijde-
lijke en/of flexcontracten, die 
de afgelopen periode niet zijn 
verlengd.
De hoge werkloosheid en de 
daarmee gepaard gaande ar-
moede hebben negatieve ge-
volgen voor het welzijn in de 
gezinnen en de leefbaarheid 
van de wijk. Geen werk hebben 
geeft bestaansonzekerheid, 
stress en spanning. Onder-
zoeken hebben aangetoond 
dat het opgroeien in armoede 
negatieve gevolgen heeft voor 
kinderen: voor hun gezond-

heid, schoolprestaties en alge-
meen gevoel van welzijn.
Om die negatieve spiraal te 
kunnen doorbreken en de be-
woners van de Schilderswijk 
een betere start op de arbeids-
markt te geven, is buurthuis De 
Mussen gestart met de Werk-
plaats. De Werkplaats biedt 
werkzoekende bewoners on-
dersteuning bij hun zoektocht 

naar werk. Dit gebeurt door 
middel van mentoraat trajec-
ten, directe bemiddeling naar 
werk, een CV loket en oplei-
ding en scholing.
Met deze aanpak hebben we de 
afgelopen jaren goede resulta-
ten geboekt, meldt buurthuis 
De Mussen. 377 wijkbewoners 
hebben zich aangemeld bij de 
Werkplaats, daarvan zijn er 
112 uitgestroomd naar regulier 

werk. Met name veel vrouwen 
hebben de afgelopen jaren 
via de Werkplaats een baan 
gevonden. Belangrijk voor de 
vrouwen zelf, maar ook voor 
hun gezinnen én voor de wijk. 
Als vrouwen gaan werken kan 
het gezinsinkomen verdubbeld 
worden en kunnen gezinnen 
uit de armoede komen. Met 

name de mentoraat trajecten 
zijn volgens het buurthuis een 
belangrijk onderdeel van de 
Werkplaats. Mentoren geven 
één op één begeleiding aan de 
individuele deelnemers. Gedu-
rende een half jaar komen zij 
wekelijks bij elkaar. Ze onder-
zoeken waar de kwaliteiten lig-
gen en er is ondersteuning bij 

het schrijven van brieven, het 
maken van een CV en het voe-
ren van een sollicitatiegesprek. 
De mentor deelt bovendien 
zijn of haar netwerk, motiveert 
en ondersteunt. “Door mijn 
mentor heb ik meer zelfver-
trouwen gekregen, dat heeft 
me geholpen bij solliciteren, ik 
heb nu een baan!”, vertelt één 

van de deelnemers. “Door de 
begeleiding van de Werkplaats 
kon ik tegen mezelf zeggen 
dat ik de juiste kandidaat was 
voor bepaalde vacatures.” De 
Mussen wil de ondersteuning 
uitbreiden en zoekt nog nieu-
we mentoren. Interesse? Stuur 
een mail naar: hafida.ama-
joud@demussen.nl

Mentor helpt bij zoektocht naar werk
Werkplaats De Mussen boekt succes

Mentoren geven één op één begeleiding aan de individuele deelnemers. (Foto: Anjali Ramnandanlall)

Van de redactie

DE WERKLOOSHEID 
IN SCHILDERSWIJK 
IS HOGER DAN 
ELDERS IN DE STAD

Wethouder Kavita Parbhudayal samen met haar ouders op het seniorenbankje op de hoek van de 
Kalvermarkt en het Spui bij de bibliotheek. (Foto: Gemeente Den Haag/Henriette Guest)

Participatiekeukens in alle stadsdelen, interactieve colleges, 
meer valpreventietrainingen en bankjes in de stad: het Actie-
programma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022 omvat tal 
van nieuwe initiatieven, die ouderen helpen om maximaal bij 
de samenleving betrokken te blijven.

DEN HAAG – Het aantal Haagse 
senioren stijgt de komende ja-
ren van bijna 80.000 senioren 
in 2019 naar 120.000 senioren 
in 2040. Met het nieuwe actie-
programma Seniorvriendelijk 
Den Haag 2020-2022 speelt het 
stadsbestuur op die ontwikke-
ling in met extra aandacht en 

middelen voor wonen, spor-
tieve, sociale en culturele acti-
viteiten en toegang tot hulp en 
informatie. “Volwaardig mee-
doen en gezien worden als 
actieve en onmisbare stads-
genoot is de basis van prettig 
oud worden”, zegt wethouder 
ouderenbeleid Kavita Parbhu-

dayal. Aan de hand van de the-
ma’s ‘Meedoen en leefplezier’, 
‘Gezond en veerkrachtig’ en 
‘Prettig wonen in je wijk’ sti-
muleert de gemeente ouderen 
actief mee te blijven doen in 
de samenleving. Ze spelen hier 
zelf een grote rol in. De voort-
gang en de resultaten van het 
actieprogramma worden be-
waakt door kennisplatform 
Seniorvriendelijk Den Haag, 
waaraan onder meer onder-
zoeksinstituten en seniorenor-
ganisaties deelnemen.

Nieuwe initiatieven om 
ouderen actief te houden 


