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langere tid in de agenda van de gemeente 

en de woningcorporaties. Alle partien zin 

het er over eens dat er veel gaat gebeuren. 

Woningen, straten, de stoep en het groen; 

over een paar jaar ziet de wik er anders uit. 

Stichting Eigen Bouw, Woonbedrif ieder1, 

ontwikkelaar PHI/Hegeman en gemeente 

Deventer hebben samen de plannen 

gemaakt. 

Toch verandert de wik niet van de een 

op de andere dag. Er zin ideeën en 

plannen, goede afspraken met bewoners 

en partien en de eerste plannen 

worden uitgevoerd. Maar voor 

grote slagen is geld nodig. Daarover 

beslist de gemeenteraad bi 

de begrotingsbehandeling in 

november. Namens het college 

van B&W leg ik dan de plannen 

met de bibehorende kosten 

voor aan de gemeenteraad. 

Gelukkig staan de ontwikkelingen tot 

die tid niet stil. Na de zomer start Eigen 

Bouw met onderhoud aan woningen 

aan de Prinses Beatrixstraat, Koningin 

Julianastraat en Prins Hendrikstraat. 

Hier worden gevels en daken 

gerenoveerd. Bi bina de helft 

van de woningen verplaatst de 

schuur naar de achterzide 

van de woningen, zodat 

de voorkant mooier 

uitkomt. 

Ik zie deze tid als de warming up van de 

wikaanpak. Dit is een rustig begin, maar wel 

heel belangrik en een onmisbare stap in het 

hele proces. Zo werken we samen aan een 

fine en veilige buurt, waar iedereen zich 

thuis voelt. 

Fine zomer allemaal! 

Rob de Geest 
Wethouder Wonen 

Plannen in het kort
Gemeente verbetert 

de openbare ruimte 

Op allerlei plekken in de wik 

knapt de gemeente de openbare ruimte 

op. Denk aan de straten en stoepen, het 

groen of plantsoenen en pleintjes. Er 

komen ook nieuwe ontmoetingsplekken. 

Op weg naar een 
aardgasvrije 
en duurzame buurt 

Hoe kan het Oranjekwartier aardgasvri 

worden? Daarvoor kan een 

warmtenet waarop alle 

woningen zin aangesloten 

een goede oplossing zin. Hier 

is meer onderzoek voor nodig. 

Wat kan en wat is betaalbaar en 

EigenBouw, Woonbedrif 

ieder1, PHI/Hegeman en 

gemeente zorgen ervoor dat 

het Oranjekwartier ook in de 

toekomst om kan gaan met 

(extra) hete, droge of natte periodes. Bouwen 

gebeurt met duurzame materialen en met 

zo min mogelik afval. Er is aandacht voor 

een gezonde leefstil, meer groen en andere 

 Een leefaar 
Oranjekwartier 

Met bewoners en allerlei 

organisaties zoals Raster, Cambio, politie, 

Het Groenbedrif, woningbouw, aannemers 

en gemeente zorgen we ervoor dat het 

Oranjekwartier een finere buurt wordt om in 

te wonen, leven en te werken. Hiervoor maken 

we een leefbaarheidsplan. 

 

  

    

  

 

Warming up 
van aanpak 
Oranje-
kwartier 
De aanpak van het Oranjekwartier staat al 

1 
Nieuwe woningen waar 
vroeger de school stond 
Waar vroeger de school 

stond, komen ruim 60 nieuwe 

koopwoningen, zowel goedkopere als iets 

duurdere. Hoe dit gebied eruit gaat zien, 

weten we op hoofdlinen al. Denk aan: waar 

komen de woningen, waar de straten en 

waar het groen? Nu wordt het plan verder 

uitgewerkt. Dan wordt duidelik hoe de 

nieuwe woningen er precies uit gaan zien. 

2 
Aanpak 36 woningen 
Prinses Irenestraat/ 
Prinses Margrietstraat/ 
Julianastraat 

Plannen voor 36 woningen van Eigen Bouw 

aan de Prinses Irenestraat en de Prinses 

Margrietstraat, zin in de maak en zin zoals 

nu bekend eind dit jaar klaar. Woonbedrif 

ieder1 en PHI/Hegeman willen de 36 woningen 

overnemen van Eigen Bouw. Zeker is dat er 

veel moet gebeuren om de woningen klaar te 

maken voor de toekomst. 

3
 Piekfjnplein weer piekfjn 
Het Piekfinplein is het hart van de 

wik. Dat plein wordt opgeknapt en 

krigt meer groen. De gemeente is hierover 

in overleg met eigenaren van de winkels. Er 

staan er veel leeg. Misschien kunnen winkels 

woningen worden. 

4 Eigen Bouw knapt 54 
woningen op 

Eigen Bouw knapt 54 woningen op. 

Zo krigen die een nieuwe gevel en een nieuw 

dak. 24 woningen aan de Beatrixstraat en aan 

de Julianastraat krigen aan de achterkant 

een nieuwe berging (de huidige berging 

aan de voorkant wordt gesloopt). Hierdoor 

hebben bewoners meer contact met ‘de 

buurt’. 

5 
Woonbedrijf ieder1 maakt 
woningen beter en 
energiezuinig 

Woonbedrif Ieder1 knapt woningen op en 

maakt ze energiezuinig. Dit gebeurt door 

isolatie en door aansluiting op duurzame 

energie. Op verschillende plekken in de wik 

zin woningen verstopt achter bergingen 

of schuttingen. Er wordt gekeken of dit 

anders kan (ruimteliker en veiliger) en te 

zorgen voor meer contact met ‘de buurt’. Er 

zin verschillende ideeën die volgend jaar 

natuurlik met bewoners worden besproken. 

6 

7 

haalbaar? 

‘natuur’. 

8

Hoe maken we het 
Oranjekwartier 
helemaal oké? 
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Eigen Bouw aan de slag 

Voorman Harry van Het Groenbedrijf 
Deventer gaat thuis de groene aanslag op 
de tegels in zijn tuin of op de schutting te lijf 
met Biotex. Zijn tip: doe dat ook! 

los een half pakje Biotex (wasmiddel, zie foto) 

TUINTIPS 
van Hary 

op in één emmer lauw water

 giet het water over de groene aanslag

 pak een half-harde borstel en schrobben maar! 

laat het water met Biotex nog 24 uur intrekken en 

spoel dan af met schoon water 

Nu je weer naar buiten kunt, kun je ook iets 
doen voor een schone buurt. Bram Damen 
van Cambio legt uit wát precies. 

De handen uit de 
mouwen voor een 
schone buurt 

De Deventer Schoon 

Familie heeft bina 4 

duizend leden in Deventer. 

In het Oranjekwartier (de 

Julianabuurt) zin dat er 

92. “Onze leden vinden een 

schone buurt belangrik. En 

ze willen daar ook wel iets 

voor doen”, vertelt Bram. “Ze 

houden bivoorbeeld hun 

stoep of straat schoon.” 

Ook lid worden? Dat kan 

gratis via de website. Cambio 

helpt je dan ook. Haal je 

bivoorbeeld ‘klein’ zwerfafval 

op met een groepje buren? 

Dan haalt 

Cambio 

dat voor je op. 

Hetzelfde geldt 

voor onkruid dat je hebt 

wegehaald van de straat. 

“We kunnen ook een 

opruimfeestje helpen 

organiseren. 

Dan brengen we knipers, 

schofels en onkruidborstels 

én zorgen voor een tafel 

en banken en iets 

lekkers te eten en te 

drinken. Gezelligheid is óók 

belangrik. Je ontmoet elkaar 

en binnen een uur is je straat 

ook schoon!” 

hout 

staal 

Aan de Prinses Beatrixstraat, 
Koningin Julianastraat en 
Prinses Hendrikstraat knapt 
aannemer Lenferink 54 
woningen op van Eigen Bouw. 

KAMERTJE 
VERHUREN 

Speel dit spelletje met 
iemand anders. 

Regels: 
1. Iedere beurt mag je 1 lin zetten 

2. Als je een vierkantje heb gemaakt 

(kamer) mag  je nog een keer 

3. Elke kamer is 1 punt 

SPEL-
LETJE 

Wat gaat er gebeuren:
  nieuwe gevels voor en achter

   nieuwe ramen, deuren en glas 

isolatie van het dak en vloer 

(als dit nodig is) 

zachtboardplafonds gaan eruit, 

gipsplaat erin 

waar mogelik komt (mechanische) 

ventilatie 

sommige woningen krigen een schutting 

in de achtertuin 

bi 24 van de 54 woningen gaat de schuur 

van de voortuin naar de achtertuin 

Woningen krigen minimaal energielabel B en 

worden een stuk energiezuiniger dan nu. 

Bewoners kunnen kiezen: 
een houten of een stalen hek. 

De renovatie 54 
woningen Eigen Bouw 
start na de bouwvak 
2020 en is in het tweede 
kwartaal 2021 gereed. 

Marja Buur uit het 
Oranjekwartier 
prikt afval zodat 
haar buurt weer 
schoon is. 

Cambio komt in de herfst 

ook verzameld blad 

ophalen en na nieuwjaar 

ook vuurwerkafval. Er 

kan nog veel meer! Kik op 

www.circulus-berkel.nl/ 

deventer schoon familie/ 

voor meer info. Je kunt 

hier ook lid worden, vul 

dan het formulier in. Of 

je belt tegen lokaal tarief 

naar 0900 9552. 
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Meer weten? 
Kik op facebook.com/ 
Charitys-Creations 

Helaas moest La Detente, de massage- 
en pedicurepraktijk van Jojanneke 
Blom, dicht vanwege corona. Normaal 
gesproken is Jojanneke aan de 
Mecklenburgstraat elke dag razend 
druk met massages of (medische) 
voetbehandelingen. 

Jojanneke is een bezige bi én een studiebol. Ze 

is medisch pedicure en is als één van de weinige 

pedicures in Deventer gespecialiseerd in de 

behandeling van mensen met kanker. Ook behandelt 

ze mensen met diabetes. Ze geeft massages, is 

bina klaar als voetreflextherapeut en studeert nu 

accupunctuur. Me dunkt … 

Diverse massages mogelijk 
Jojanneke: “Ik geef in min praktik massages 

waarvoor iedereen zich kan aanmelden. Heb je 

bivoorbeeld last van pin of een blessure? Dan 

kan een sportmassage helpen. Ervaar je stress 

of heb je nek- of schouderklachten? Dan is een 

ontspanningsmassage fin. Ik geef ook hot stone 

massages of voetreflexmassage en kan adviseren 

waarmee je geholpen bent. 

Wie een praktijkruimte weet … 
Op zich werkt Jojanneke fin in haar woning in het 

Oranjekwartier. Ze kikt wel uit naar een andere 

praktikruimte in de buurt. “Mensen moeten hier de 

trap op om bi mi te komen. Wie dat niet kan, behandel 

ik nu aan huis. Ideaal is dat niet. Wie dus iets weet in de 

buurt? Laat het Jojanneke weten! “Ik blif graag in deze 

wik. 

Voor een 
pedicurebehandeling 
én nagelstyling naar 

CHARITY 
is creatief ondernemer 

Meer weten over een massage of 

(medische) pedicurebehandeling? 

Kik op www.ladetente.nl 

Het begon als hobby. En nu? Nu is 
Charity zelfstandige en súperdruk 
met haar bedrijf Charity’s Creation’s. 
Vanuit het Oranjekwartier gaan haar 
spulletjes de hele wereld over. 

Mokken, glazen, broodtrommels, sleutelhangers, 

sniplanken, kleding: Charity maakt stickers en kan 

álles voor je bedrukken met foto s, logo s, figuren, 

noem maar op. “Er is zóveel mogelik , vertelt Charity 

enthousiast. 

Twee slaapkamers staan vol met machines voor alle 

klussen. “Het wordt hier bina té vol. Toch is thuis 

werken handig, want ik zorg ook voor onze dochter. 

Oranjekwartier 

Jojanneke, Jolanda 
en Charity onder-
nemen in het 

Van hobby tot werk 

Charity: “Na een mislukte operatie hield ik pin en kon 

niet meer aan de slag in min oude baan. Als afleiding 

ging ik creatief bezig. Min vriend heeft me toen 

aangemoedigd om daar min werk van te maken. 

Dat is dus goed gelukt! “Ik maak de producten, stuur 

een foto als bewis en als de betaling binnen is, gaan 

ze op de bus.” Soms zelfs naar Amerika. 

Ook lekker wonen 
Charity werd geboren in de Wezenlandflat, verhuisde 

naar de Keizer Karellaan en woont nu met vriend en 

dochtertje aan de Koningin Julianastraat. “Het is hier 

lekker rustig. 

Wie in haar eigen Oranjekwartier nog niet weet wat 

Charity s Creation s precies doet, kan terecht in 

de besloten groep op Facebook. Nadat je lid bent 

geworden, vind je daar allemaal foto s en informatie. 

UW VOETVERZORGSTER 

LA DETENTE: 
voor (medische) 
pedicurebehandelingen 
en massages 

Ook aan huis 
Ben je slecht ter been of kun je om een andere 

reden niet naar de praktik komen, dan kan Jolanda 

ook bi je thuis komen. “Ik ga bivoorbeeld ook naar 

verzorgingshuizen voor behandelingen”, legt 

Jolanda uit. 

Vrolijke nagels 
Naast voetbehandelingen en voetmassages verzorgen, 

kan Jolanda ook kunstnagels aanbrengen of je nagels 

voorzien van een vrolike kleur gellak. Daar stap je de 

slippertjes deze zomer fin mee in. “Ook een combinatie 

met een manicurebehandeling is bi mi mogelik.” 

Ook toe aan een voetbehandeling of nagellak? Kik dan 

op www.uwvoetverzorgster.nl voor alle behandelingen 

en de openingstiden. Jolanda werkt vooral ’s avonds 

door de week en op zaterdag van 10 tot 13 uur. 

Jolanda runt haar pedicurepraktijk ‘Uw 
voetverzorgster’ in de Wezenlandfat 
en dat doet ze met veel plezier. “Je kunt 
ook bij mij terecht voor nagelstyling”, 
vertelt ze enthousiast. 

“Ik krig superleuke mensen in min praktik”, vertelt 

Jolanda. “Die komen uit Deventer, maar ook van verder 

weg. En er komen ook mensen uit het Oranjekwartier 

bi mi.” Collega Jojanneke (zie ook op deze pagina) 

verwist ook wel mensen door, omdat zi echt medische 

behandelingen geeft. En voor medische behandelingen 

verwist Jolanda dan weer door naar Jojanneke. 



   

   

   

   

   

Masohi zet de deuren
                                 open(nog meer)

Geofrey Birahij werkt op de Helpdesk ICT/Facilitaire 
dienst bij Raster Groep. Hij is ook voorzitter van Masohi 

en vertelt graag over de stichting. En nodigt iedereen 
in het Oranjekwartier uit om eens binnen te lopen. “Wij 

willen heel graag meer doen in en met de wijk!” 

Waarom is Masohi opgericht? 
“Masohi is in 1971 opgericht om de Molukse 

inwoners van Deventer een stem te geven en 

om activiteiten te organiseren. Sinds 1983 

‘wonen’ we in ons huidige gebouw. Vooral 

in de jaren tachtig en negentig hadden we 

hier heel veel feesten. Daar kwamen veel 

mensen op af uit Deventer en daarbuiten. 

Een doopfeest, een belidenis, een bruiloft of 

een rouwbieenkomst: het werd allemaal hier 

georganiseerd. En dat gebeurt, minder dan 

toen, gelukkig nog steeds.” 

Hoe belangrijk is Masohi voor 
Molukkers? 
“Ik woon zelf al 23 jaar in Colmschate. 

Meer Molukkers wonen nu verspreid door 

Deventer. Masohi blift heel belangrik voor 

ons. Ik ben zelf van de tweede generatie en 

help hier vanaf min twaalfde al bi feesten en 

bieenkomsten. De tid is anders, maar ook nu 

PENNE MET 
PESTO EN 
TOMAATJES 

Wat heb je nodig? Hoe maak je het? 

Marco Elshof is projectmanager bij de gemeente 
Deventer. Hij zorgt ervoor dat het plan voor het 
Oranjekwartier goed, op tijd en met het beschikbare 
geld wordt uitgevoerd door alle organisaties die 
hieraan werken. Van Eigen Bouw tot Woonbedrijf 
ieder1 en de ontwikkelaars PHI/Hegeman tot 
bijvoorbeeld Raster, het Sociaal Team en Cambio. 

“Het gaat niet alleen om ‘stenen’”, zegt Marco. “Huizen wórden natuurlik 

opgeknapt en er komen nieuwe woningen bi. Maar we willen de inwoners 

van het Oranjekwartier juist ook ‘sociaal’ verder helpen, zodat zi hier fin 

Marco 

 En in de buurt? 
“We willen meer een soort buurthuis 

worden. We willen graag nog meer 

contact met buurtbewoners. 

We organiseren binnenkort 

bivoorbeeld Samen eten. Voor 

een klein prisje kun je meekoken 

en/of mee-eten. Iedereen is hier 

welkom! Wi zin open voor iedereen 

en hebben een leuke locatie voor 

activiteiten of een feestje.” 

“We 
organiseren 
binnenkort 
‘Samen eten’, 
dan kun je 
tegen een 
klein prijsje 
meekoken 
en/of mee-
eten.” 

In 2021 bestaat Masohi 50 jaar. Een mooi 

jubileum, dat zeker gevierd wordt. Het liefst 

óók met de inwoners van het Oranjekwartier. 

“Masohi is niet alleen open voor de Molukse 

gemeenschap, wi willen dat ons gebouw een 

gemeenschapshuis is voor iedereen in het 

Oranjekwartier”, zegt Geofrey. 

Het Oranjekwartier wordt ook wel 
de Molukse wijk genoemd. Hoe zit 
dat ook alweer? 

De ruim 12 duizend Molukkers die in 

1951 naar Nederland kwamen, werden 

eerst ondergebracht in voormalige 

concentratiekampen. In de jaren zestig begon 

Nederland met de bouw van diverse wiken 

voor Molukkers. In Deventer werd dat het 

Oranjekwartier. “Uiteindelik kwamen minder 

Molukkers in Deventer wonen dan gedacht. 

De mensen die wel kwamen, gingen wonen in 

de Marikestraat.” 

KOKEN 
MET 

kunnen wonen en leven, actief zin in hun buurt en kunnen meedoen in 

vriwilligerswerk of een baan.” 

Een supersimpel 
maar superlekker 
recept van Marco.

willen we jongeren naar ons gebouw halen en 

ze bewust maken van hun geschiedenis.” 

Is er ook veel contact 
met de buurt? 
“Vorig jaar was hier een bieenkomst over 

dementie. Daar kwamen veel buurtbewoners 

op af. Elke maandagavond doen veel senioren 

mee aan line-dancing en er is ook een 

koor dat in ons gebouw wil oefenen. Laatst 

organiseerde een buurtbewoonster hier een 

feestje, ook hartstikke leuk.” 

Wat zijn de toekomstplannen? 
“Masohi gaat steeds meer samenwerken met 

andere organisaties. Zoals met Don Bosco, 

dat ook in ons gebouw zit. Ook werken we 

samen met Vrouwen voor Elkaar en met het 

Centrum voor Diversiteit en samenleving 

Deventer.”

  een zak penne (of andere pasta)

  4 eetlepels pinboompitjes

  300 gram kleine tomaatjes 

185 gram pesto (te koop in een 

potje in de supermarkt) 

een klein beetje geraspte 

Parmezaanse kaas

  verse basilicum

  snid de tomaatjes doormidden 

rooster de pinboompitjes in een koekenpannetje – 

heel kort, tot ze bruin verkleuren

  snid de basilicum in reepjes 

kook de pasta in ruim water – kik op de verpakking 

hoe lang precies en volg de aanwizingen 

verdeel de pasta over de borden, schep er de 

tomaatjes, pinboompitjes en basilicum overheen 

en doe op elk bord ook een schepje pesto 



  

   

 

  

 

 

 

Informatie Wie is wie? 
Gemeente, Woonbedrijf ieder1, Eigen Bouw 
en PHI/Hegeman zijn aan de slag met het 
verbeteren van het Oranjekwartier. Op 
oranjekwartierdeventer.nl en op facebook.com/ 
oranjekwartierdeventer vindt u meer informatie. 

PATATJE
MET... 
Nusa is jongerencoach bij Raster. Zij helpt jongeren die een vraag 
hebben, of met een probleem zitten. Zoals Luna, die aan de rand 
van het Oranjekwartier woont en het fjn vindt om af en toe te 
kletsen met Nusa. Binnenkort eten ze sámen weer een patatje. 

Heeft u algemene vragen 
over de verbetering van het 
Oranjekwartier? 
Neem contact op met de projectmanager van 

de gemeente Deventer: Marco Elshof 

E-mail: oranjekwartier@deventer.nl 

Telefoon: 14 0570 

Heeft u vragen over 
uw woning? 
Als u huurt van Eigen Bouw: 

Woonconsulent Koen Stevelink 

E-mail: info@eigenbouw.nl 

Telefoon: 0570 61 45 40 

Als u huurt van Woonbedrif ieder1: 

Luna maakt zich graag nuttig 

Nusa: “Het was een hele rare tid hoor! 

Min werk bestaat uit contact maken met 

jongeren. Door corona ging dat nu heel 

anders. Appen, bellen, videobellen … het lukt 

wel, maar ik heb liever écht contact.” 

Luna: “We zouden meedoen met de Kika-

run en ik hielp daarmee. Balen dat dit niet 

doorging door de coronacrisis. We zouden 

T-shirts ontwerpen voor de jongeren die mee 

wilden lopen.” 

Nusa: “We organiseren vaak leuke dingen om 

te doen met jongeren. Luna helpt vaak mee. 

Ze wil zich heel graag nuttig maken.” 

Luna: “Ik ben al heel lang vriwilliger bi Raster. 

Ik heb er stage gelopen en help mee met de 

Zomertrein en andere leuke activiteiten.” 

Nusa is er voor allerlei vragen 
Nusa: “Jongeren kunnen met van alles bi mi 

Woonconsulent Anne-Dorien van 

der Waarde 

E-mail: wikteamks@ieder1.nl 

Telefoon: 088 111 0350 

Maakt u zich zorgen 
over de veiligheid of 
criminaliteit in de buurt? 
Neem contact op met wikagent 

Machiel de Blouw 

Telefoon: 0900 8844 

Leuk idee? 
Heb je samen met je buren een leuk idee 

voor een activiteit in het Oranjekwartier? 

Zoals bloembollen planten met kinderen, het 

organiseren van een buurtfeest of het opknappen 

van een stukje groen? WiDeventer kan je daarbi 

helpen. Kik op wideventer.nl of mail wikmanager 

Robert Saris. 

E-mail: ra.saris@deventer.nl 

Wil ji eens praten of heb je een probleem dat je 

wilt delen? App of bel jongerencoach Nusa via 

06 43869448 of stuur een berichtje via Insta 

@nusaraster. 

Iets leuks organiseren met of voor andere 

jongeren in de buurt? App of bel jongerenwerker 

Raquel van Raster via 06 14244940 of stuur een 

berichtje via Insta @jongerenwerkerraquel en 

@dtown_raster. 

Ook Robin Ooms kun je tegenkomen in 

het Oranjekwartier. Net als Raquel is hi 

jongerenwerker. Je kunt Robin bellen via 

06 14843206 of bereiken via Insta 

@jongerenwerker.robin.ooms 

terecht. Soms vinden ze het fin om af en toe 

even te kletsen, zoals Luna. Andere jongeren 

hebben veel vragen als zi 18 worden: wat 

komt er dan op ze af? Vragen over school, 

werk, vrienden, ouders die gaan scheiden: het 

Is er iets kapot in de buurt of is er 
vervuiling op straat? 
Doe een melding op deventer.nl/slimmelden of 

bel 14 0570. 

Heeft u een vraag of idee, wilt u 
advies of zoekt u een luisterend 
oor? 
Neem contact op met uw sociaal team in 

Keizerslanden. Samen gaan we op zoek naar 

een oplossing. 

Website: www.socialeteamsdeventer.nl 

E-mail: info@socialeteamsdeventer.nl 

Telefoon: 0570 69 53 99 

Ook bent u van harte welkom op het wekelikse 

spreekuur op woensdagochtend van 10.00 - 12.00 

uur in de bibliotheek aan de Graaf Florisstraat 3. 

kan van alles zin.” 

Luna: “Wi spreken af en toe met elkaar 

af en dan hebben we een praatje. Het is 

soms fin om een persoon te hebben ‘van 

buiten’ met wie je kunt praten.” 

Nusa: “Luna doet het heel goed op 

school, maar ze mag best wat meer 

zelfvertrouwen krigen. Dat zi rolmodel 

is voor andere jongeren door mee te 

helpen met activiteiten in de buurt helpt 

daarbi.” 

Luna: “Ik ben net begonnen aan de 

opleiding dienstverlening en zorg bi 

Aventus. Ik praat met Nusa over thuis, 

maar ook over hoe het op school gaat.” 

Je komt Nusa ook tegen op straat 
Nusa: “Ik coach 25 tot 30 jongeren in twee 

wiken, De Zandweerd en Keizerslanden. In 

het Oranjekwartier en Keizerslanden ben 

ik nog niet zo lang, dus ik wil zeker nog meer 

jongeren leren kennen. Daarom ga ik ook 

wel vaak mee de buurt in met min collega 

Raquel, de jongerenwerker. Dan ontmoet 

ik jongeren en leren ze mi ook kennen. Als 

ze dan ergens mee zitten, weten ze mi te 

vinden.” 

Heb ji een vraag of worstel je met iets? 

Stuur Nusa een berichtje via app 

(06 43869448) of Insta @nusaraster. 

In verband met de coronacrisis en 

persoonlike omstandigheden aten 

Nusa en Luna niet samen een patatje 

maar vertelden hun verhaal apart. 

Colofon 
Dit is een uitgave van de samenwerkende 

partners in het Oranjekwartier 

Woonbedrif ieder1, Stichting Eigen Bouw, 

PHI/Hegeman en de gemeente Deventer. 
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