
7

Door de impasse waarin we nu leven, be-
seffen we des te meer hoe belangrijk het 
is om de verbinding met anderen te heb-
ben en te voelen. De samenleving wordt 
niet fijner van het leven in ‘bubbels’. Te-
gelijkertijd sterkt de huidige situatie mij 
in de gedachte dat we met Dorpsplein 
Mierlo-Hout de juiste droom nastreven: 
een omgeving die gestoeld is op verbin-
ding. Tussen mensen mét en zonder een 
zorgbehoefte. Tussen organisaties en be-
woners. En tussen oud en jong. 

Speelsheid en onbevangenheid
Ik wil stilstaan bij het belang van het con-
tact tussen mensen in het algemeen, en 
oud en jong in het bijzonder. Dit contact 
is van ongekende waarde. Juist nu. Jon-
geren brengen luchtigheid, verrassen met 
hun speelsheid en geven nieuwe inzich-
ten door hun onbevangenheid. Omgaan 
met jongeren opent je blik en triggert wel-
licht zelfs het kind in jezelf. 
 
Rijk aan diversiteit
Tegelijkertijd is de impact van contact 
met oudere generaties op jongeren én de 
samenleving niet minder groot. Om daar-
over van gedachten te wisselen, sprak ik 
met Ingeborg Schrama, lid van het Colle-
ge van Bestuur van QliQ Primair Onder-
wijs, waar Kindcentrum In het Hart van 

het Hout onderdeel van is. Zij is als be-
stuurder nauw betrokken bij het project. 
“Zien en ervaren dat het leven voor een 
ander anders kan zijn. Dat bereiken we 
als kinderen opgroeien in een omgeving 
die zo divers mogelijk is. Het helpt kinde-
ren om niet in hokjes te denken,” vertelt 
Ingeborg. “Een buurvrouw is dan niet al-
leen maar ‘oud’, maar ook ontzettend lief, 
grappig, behulpzaam en een hele goede 
taartenbakker.”

Geschiedenis uit eerste hand
“En wat dacht je van de vele levensver-
halen die ouderen kunnen vertellen? Een 
geschiedenisverhaal over de bevrijding of 
de opstanden in de jaren zestig spreekt 
pas echt tot de verbeelding als je het 
hoort uit eerste hand,” vervolgt Ingeborg. 
Het draagt bij aan het verrijken van de 
context waarin kinderen leren, een van de 
pijlers van QliQ Primair Onderwijs. 
“In de nieuwe school maken we nog meer 
ruimte voor verbinding. We willen een 
ontmoetingsplek zijn, waar oudere bewo-
ners uit de wijk kunnen meehelpen met 
schoolactiviteiten. Of we gaan bijvoor-
beeld samen tuinieren in de schooltuin.”

Rust en aandacht
“Iedere generatie brengt kwaliteiten met 
zich mee die nodig zijn in een samenle-

ving”, gaat Ingeborg verder. “Waar ouders 
logischerwijs vaak druk zijn met werken 
en het huishouden draaiende houden, 
kan een oudere generatie rust brengen.” 
Als vader van twee – inmiddels volwasse-
nen – kinderen kan ik dit alleen maar be-
amen. Hoe vaak heb ik mijn ouders niet 
nog een extra boekje zien voorlezen, ge-
woon omdat ze de tijd hadden en namen. 

Verbinding versterken
Alle betrokkenen van het project Dorps-
plein Mierlo-Hout dromen van een omge-
ving die verbinding faciliteert en versterkt. 
Daarvoor hebben we concrete ideeën, die 
we in 2021 nog meer handen en voeten 
geven. Mocht u zelf ideeën hebben, deel 
het via de redactie van Ons Mierlo-Hout 
of via alex@dorpspleinmierlohout.nl. 
Zo maken we van deze mooie droom de 
nieuwe, socialere werkelijkheid.

Deze dagen ga ik me bezinnen op welk 
verhaal ík mijn toekomstige kleinkinderen 
wil vertellen. Ik wens u fijne feestdagen, 
waarin u zich, ondanks alles, verbonden 
voelt met uw naasten. 

Volg het project op 
www.dorpspleinmierlohout.nl 
en Facebook.

En dan staan we aan de vooravond van feestdagen, die dit jaar zo anders 
gaan zijn dan we hadden gehoopt. Verbinding zoeken en samenkomen. 

Opeens is het allemaal niet meer als vanzelfsprekend. En ook alle 
dromen die we hebben voor Dorpsplein Mierlo-Hout staan opeens in 

schril contrast met de werkelijkheid van nu. 
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