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UTRECHT � Iets meer dan de helft van alle kerken en moskeeën in zogenaamde Vogelaarwijken heeft
sociaal-maatschappelijke activiteiten.

Meestal zijn het inloopactiviteiten waar buurtbewoners terecht kunnen voor koffie en een gesprek. De
organisatoren vinden het bieden van �een gastvrije plek� hun belangrijkste bijdrage aan de wijk.

Dat blijkt uit een onderzoek dat dinsdagmorgen is gepresenteerd in Utrecht. Onderzoeksbureau Kaski
bekeek in opdracht van Kerk in Actie, de diaconale en missionaire poot van de Protestantse Kerk in
Nederland, de situatie van twaalf achterstandswijken in zes steden. In totaal zijn er veertig van deze
Vogelaarwijken in Nederland die geld van de overheid krijgen voor een opknapbeurt.

Kerken
 Van de 108 onderzochte organisaties zijn er 56 in de wijk actief. Van de negentien organisaties die
bovengemiddeld actief zijn, komen er veertien voort uit kerken. Acht daarvan zijn onderdeel van de
Protestantse Kerk. Volgens het Kaski ,,lijkt de conclusie gerechtvaardigd�� dat de opdrachtgever van
het onderzoek ,,een bovengemiddelde bijdrage levert aan de leefbaarheid van de prachtwijken��.

De religieuze organisaties die actief zijn in de wijken blijken zich vooral in te zetten voor de zwakken in de
samenleving. ,,Zij bereiken die mensen die door de overige op de wijk gerichte activiteiten uit het oog
(dreigen te) worden verloren.��

De kerken en moskeeën doen hun vrijwilligerswerk veelal op eigen kracht. Er wordt weinig met elkaar
samengewerkt, maar ook niet met andere organisaties in de wijk. De organisaties die dit wel doen, bereiken
doorgaans meer mensen, aldus het rapport.

Er wordt ook nauwelijks met de overheid samengewerkt. Hierdoor is ook bijna geen sprake van financiële
steun door de lokale overheid. ,,Een verbetering van de samenwerking is een wenselijke voorwaarde voor de
leefbaarheid in de prachtwijken��, stellen de onderzoekers.

Het rapport sluit af met een tiental tips voor de Protestantse Kerk om activiteiten verder te verbeteren, zoals
langdurige aanwezigheid in de wijk, creativiteit in het werven van financiële middelen en samenwerking met
andere religieuze organisaties en de overheid.
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