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De wijk Geitenkamp  

De wijk Geitenkamp is gebouwd tussen 1920 en 1930. De wijk kenmerkt zich door grote 

hoogteverschillen en een karakteristieke bouwstijl. De wijk heeft circa 1600 woningen.  

De Geitenkamp wordt wel gezien als een probleemwijk. Dit heeft onder andere te maken met het 

hoge percentage goedkope en kleine huurwoningen. Er zijn relatief veel eenoudergezinnen en het 

aantal jongeren dat voortijdig de school verlaat ligt hoog. Veel mensen leven van een 

bijstandsuitkering en moeten rondkomen van een minimum inkomen. Er is veel problematiek op het 

gebied van werkloosheid, schulden, verbroken relaties, overlast, verslaving en eenzaamheid.  

 Projecten  

Sinds 2012 heeft een groep christelijke wijkbewoners de handen ineen geslagen. De groep is op zoek 

gegaan naar manieren om iets voor de wijk en haar bewoners te kunnen betekenen. In eerste 

instantie is de groep gaan meedraaien in verschillende bestaande sociale projecten in de wijk.   

In de jaren daaropvolgend is de groep ook zelf projecten gestart. De meeste projecten zijn gericht op 

ontmoeting en het leggen van contacten / onderlinge relaties. De opgestarte projecten draaien goed 

en groeien gestaag. In de afgelopen jaren zijn een groot aantal buurtgenoten bereikt en zijn vele 

contacten gelegd. Er zijn veel concrete voorbeelden van mensen die kleine en grote stappen hebben 

gezet in hun leven en een aantal buurtbewoners zijn aanwijsbaar minder geïsoleerd of ongelukkig. 

We zien dat mensen nieuwe relaties zijn aangegaan, elkaar helpen en steunen.  

In elk geval de volgende projecten zijn van belang om hier te noemen. 

- In 2013 is het project Samen Eten gestart. Elke eerste zaterdag van de maand wordt er voor 

en door wijkbewoners gekookt en gegeten. Voor een klein bedrag wordt er een 

driegangenmenu gepresenteerd. Bedoeling is de drempel zo laag mogelijk te houden. 

Gemiddeld komen er circa 40 mensen naar de maaltijd. Een groot gedeelte van de mensen 

levert een bijdrage door bijvoorbeeld mee te helpen met koken, opruimen of tafel te dekken. 

- In 2018 is Buurtmoestuin De Vlindertuin (op het schoolplein van een voormalige basisschool 

in de wijk) van start gegaan. Inmiddels wordt er tweemaal tot driemaal per week in de tuin 

gewerkt door kinderen en bewoners uit de buurt. Vanuit de gemeente en vanuit de 

beheerder van de voormalige school (stichting SLAK) is toestemming om het voormalige 

schoolplein de komende 10 jaar (2018-2028) te gebruiken als moestuin voor de buurt. 

Stichting  

Aangezien er redelijk wat geld omgaat in de genoemde projecten is in 2019 Stichting Samen 

Geitenkamp opgericht. De stichting fungeert als vehikel om subsidies aan te vragen en andere 

inkomsten te vergaren. Het komt de transparantie van de geldstromen ten goede. Ook kan met de 

stichting de continuïteit van de verschillende projecten worden gewaarborgd. Het doel van de 

stichting is dan ook niet anders dan de verschillende activiteiten die worden georganiseerd te 

faciliteren en te ondersteunen. 



Subsidies en giften 

De afgelopen jaren zijn er enkele subsidies aangevraagd voor de verschillende activiteiten. Ook zijn er 

verschillende kerken in Arnhem die via collecten hebben bijgedragen aan de verschillende 

activiteiten. Ook zijn er particuliere giften binnengekomen.  

Ook voor het komende jaar 2022 verwachten we dat er giften van particulieren en kerken blijven 

komen.  

De moestuin heeft zich de afgelopen jaren in een enorm tempo ontwikkeld. Dit bracht hoge kosten 

met zich mee. Voorbeelden daarvan zijn de uitbreidingen van de tuin (aanbrengen van goede grond), 

het aanschaffen van gereedschap en de bouw van een kas. Ook is er twee jaar lang een betaalde 

coördinator aan de slag geweest in de tuin. 

Vanaf 1 januari 2022 draait de tuin volledig op vrijwilligers. Het voormalige schoolplein is volledig in 

gebruik genomen. Met de buurtmoestuin, de kas, de Siertuin (Zentuin) en de Kleine moestuin 

(Kindermoestuin) is er geen ruimte meer om verder uit te breiden. Dit betekent dat er komende 

jaren minder financieel geïnvesteerd. Door de buffer die de stichting heeft opgebouwd uit eerdere 

giften en kleine overschotten van subsidies met daarbij de te verwachten inkomsten van collecten 

van verschillende kerken in Arnhem, is de verwachting dat er dit jaar geen nieuwe subsidies 

aangevraagd hoeven te worden.  

Mochten er zich toch projecten aandienen, die niet zijn begroot, dan kan er alsnog worden gezocht 

naar een passende subsidie. 

Samenstelling Bestuur  

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de volgende personen: 

- Voorzitter  Geert Driebergen  

- Secretaris  Jonathan Floor 

- Penningmeester Rutger van Eerde 

- Lid   Nicole van Raalte  

- Lid   Josien Oosterhoff 

 

 

 

 


