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Agapornisjes zijn sociale dieren en kunnen daarom alleen samen met soortgenoten gehouden worden. 
(Foto: Dierenambulance Den Haag)

Wie alleen is en in deze tijd van sociale onthouding toch wat 
aanspraak zoekt, zou eens na kunnen denken over het in huis 
halen van een agapornis. De Dierenambulance Den Haag 
heeft de vogels in alle kleuren van de regenboog.

DEN HAAG – Op dit moment 
verblijven de twee koppels 
Grey en Goofie en Flow en 
Flipsie in afwachting van een 
nieuw huis bij de Dierenam-
bulance in Den Haag. Agapor-
nisjes, ook wel lovebirds 
genoemd, komen oorspronke-
lijk uit Afrika. 
Het zijn zeer intelligente vogels 

en daarom is het belangrijk 
ze bezig te houden. Zowel in, 
als buiten de kooi. Het is een 
sociale vogelsoort en ze wo-
nen graag met één of meer-
dere soortgenoten samen. Dat 
geldt ook voor Grey en Goofie 
en Flow en Flipsie die alleen in 
koppels geplaatst worden. 
Over het in huis halen van 

deze vogels moet wel goed 
nagedacht worden. Ze staan 
namelijk bekend om hun luid-
ruchtigheid. Ook zijn ze goed 
in ‘slopen’. Een oplossing daar-
voor is wc-rolletjes of een doos 
van karton. Ook wilgentak-
ken zijn zeer geschikt om aan 
te knabbelen en van te eten. 
Agaporniden kunnen wel 10 
tot 15 jaar oud worden. Ook 
iets om over na te denken. 
Interesse? Bel dan naar Die-
renambulance Den Haag, tel. 
070-3282828

Agapornisjes in alle 
kleuren van de regenboog

Utrechtsebaan krijgt  
een groene overkapping
De openbare ruimte tegenover het Paleis van Justitie krijgt 
meer groen. Ook wordt de Utrechtsebaan hier overkapt. Hier-
door ontstaat een groen verbrinding tussen Bezuidenhout en 
Den Haag Centraal Station. Dit moet tevens leiden tot minder 
overlast van het verkeer. 

DEN HAAG – Het Maria Stuart-
plein krijgt bomen, vaste plan-
ten en siergrassen. Aan de kant 
van de Koninklijke Bibliotheek 
wordt de openbare ruimte als 
‘Haagse Loper’ ingericht. De 
overgang van de Turfmarkt 
richting het Beatrixkwartier 
wordt daardoor één logisch 
geheel. Wethouder Boude-

wijn Revis: “Het is uniek aan 
Den Haag dat er op de druk-
ste plekken van de stad veel 
groen is. Het Maria Stuartplein 
gaat daar geen uitzondering op 
worden.” Voor het planten van 
bomen boven een snelweg 
wordt een ingenieus systeem 
van waterbakken aangelegd. 
In de bakken kunnen bomen 

voldoende wortelen, zodat 
ze bestand zijn tegen storm. 
Doordat het regenwater in-
telligent wordt hergebruikt, 
is bijwateren bijna niet nodig. 
“Daarmee investeren we flink 
om het gebied ook substanti-
eel te vergroenen,” aldus wet-
houder Revis.
De plannen maken onderdeel 
uit van de verbeteringen rond 
Den Haag Centraal. De bouw 
van de overkapping staat ge-
pland voor eind 2021. De A12 
moet daarvoor te zijner tijd tij-
delijk afgesloten worden.

Hoe houd je als drukbezocht buurthuis in deze tijd contact 
met je bezoekers? De Mussen in de Schilderswijk vond er iets 
op. Het team plaatst elke dag een video online. Ook gaan de 
jongerenwerkers de wijk in en wordt er veel gebeld. Toch is 
directeur Nicoline Grötzebauch er niet gerust op. “In veel ge-
zinnen lopen de spanningen momenteel hoog op.”

DEN HAAG - Juf Jisca legt in 
het filmpje op de facebook-
pagina van De Mussen uit hoe 
je moet hinkelen. Haar collega 
Moska plaatst een educatie-
ve boodschap voor de ouders. 
Het gaat over immuniteit en 
hoe je kinderen begeleidt bij 
hun huiswerk. Meester Karim 
organiseert online een sportie-
ve challenge voor kinderen. De 
reacties op de video’s zijn en-
thousiast, weet Grötzebauch. 
Het idee hiervoor ontstond 
nadat het buurthuis de deu-
ren vanwege het coronavirus 
moest sluiten. “Zo houd je toch 
nog contact en bied je ook wat 
aan”, legt ze uit. Toch is het 
niet zo dat de 23 medewer-
kers van De Mussen nu verder 
niets te doen hebben. “Eigen-
lijk werken ze harder dan voor-
heen”, legt de directeur uit. “Er 
wordt veel gebeld. De parti-
cipatiemedewerkster heeft 
bijvoorbeeld iedere dag met 
twintig vrouwen telefonisch 
contact. En als er echt urgente 

problemen zijn kunnen men-
sen nog steeds langskomen.” 
Dat er alles aan wordt gedaan 
om de lijntjes open te houden 
is met een reden. “De zorgen 
zijn groot”, zegt Grötzebauch. 
“Wij horen dat de spannin-
gen flink oplopen. Met name 
bij de moeders is veel stress.” 
Grötzebauch heeft er wel een 

verklaring voor. “Er wonen 
hier veel grote gezinnen en 
de huizen zijn klein. Dat is iets 
anders dan wanneer je in een 
groot huis met tuin woont. En 
juist in deze wijk wonen veel 
mensen met flexibele contrac-
ten die nu werkloos thuis zit-
ten. Tel daar de al bestaande 
spanningen bij op en de sfeer 
wordt explosief.” Ook hoort 
Grötzebauch dat ouders de 

begeleiding van hun kinderen 
bij het schoolwerk heel zwaar 
vinden. “Begrijpelijk als je zelf 
een taalachterstand hebt.” En 
dat ze hun kinderen uit angst 
voor besmetting zo veel mo-
gelijk binnen houden. Grötze-
bauch maakt zich dan ook nu 
al zorgen over de komende 
Ramadan (begin 23 april) als 

de uitdaging van het vasten er 
ook nog eens bijkomt. De di-
recteur van De Mussen is wel-
iswaar blij met elk telefonisch 
contact dat er deze dagen is, 
maar vindt het niet ideaal. “Te-
lefonisch haal je problemen 
toch minder goed naar boven.” 
Over de betrokkenheid van de 
gemeente is ze erg te spreken. 

“Wethouder Balster is heel be-
gaan, hij belt regelmatig.” Dat 
er via Stichting Leergeld gratis 
laptops beschikbaar zijn ge-
steld vindt ze heel mooi. Maar 
ze weet ook dat het niet in ie-
der gezin de problemen oplost. 
“Neem een gezin met vijf kin-
deren waarin het inkomen net 
boven het minimum ligt. Daar 

is geen geld voor een laptop. 
Maar een gratis laptop krijgen 
ze ook niet.” Als ze iets hoopt, 
dan is het dat er na deze crisis 
echt iets wordt gedaan aan de 
kansenongelijkheid en de ge-
zondheidsachterstand in de 
Schilderswijk. “Juist nu blijkt 
maar weer eens hoe kwets-
baar deze wijk.”

Spanningen lopen op in Schilderswijk
De Mussen in contact met bewoners

Directeur Nicoline Grötzebauch vindt dat de crisis nog eens extra duidelijk maakt hoe kwetsbaar de Schilderswijk is. (Foto: Jos van Leeuwen)
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