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Sloop en bouw in StaatSliedenbuurt

Drenthe: “Het is voor ons best 
ingewikkeld om goede locaties te 
vinden. Er zijn natuurlijk veel com-
merciële partijen die ook graag wil-
len bouwen in dit stuk van de stad. 
Hier hebben we de kans om op een 
mooie plek sociale huurwoningen 
toe te voegen.” 
 
einde buurland 
De sloop betekent het einde van 
Buurland: een kleurrijk stukje Votu-
last waar niks te gek was. Achtertui-
nen vol bouwwerken van sloop-
hout, een jacuzzi, kippen, banken in 
bomen, muurschilderingen én sinds 
2010 een jaarlijks eigen festival 
met elk jaar een ander thema. De 
Buurlanders van het eerste uur pro-
beerden ooit nog om hun vrijstaat 
een duurzaam karakter  te geven 
en de woningen van Mitros over te 
nemen, maar de woningbouwver-
eniging ging niet akkoord en hield 
de portiekflats in eigen bezit tot er 
betere tijden aanbraken. Die zijn er 
nu, de studenten moeten gaan.
 
vertraging
“Er lag een Masterplan, vastgesteld 
in 2012. In de crisis moesten we 
echter alle plannen stop zetten. 
Toen we weer verder konden, lag 

Op Texel, waar Christine opgroeide, 
stond ze al eens als skater in de 
krant met haar tegenpool Ricardo. 
Dat was een keurige jongen die 
zijn bloesjes streek. De vraag was: 
“Wat draag je als je gaat stappen?” 
In tegenstelling tot wat de Texelse 
journalist dacht waren dat vooral 
praktische overwegingen: de kleding 

die hoognodig gewassen moest 
worden kon wel aan bij het stap-
pen. Zo gaat dat eigenlijk nog 
steeds. Aan de opvallend kleurrijke 
haardracht en kleding van Christine 
ligt geen weloverwogen stijlkeus 
ten grondslag. “Ik ben duidelijk een 
blauw/groen mens,” zegt ze over 
haar fraaie pauwblauwe haardos, 

die goed matcht met de inhoud van 
haar kledingkast. Ooit had ze rood of 
roze haar, en toen was het lastiger 
om daar een outfit bij te vinden.
Ook over haar piercings en tatoea-
ges dacht ze niet diep na. “Ik vind 
iets gewoon heel erg tof, en dan laat 
ik het zetten!” Zo kwam ze ook aan 
haar sleeve, een kleurige tattoo van 
dieren en tropische planten die haar 
arm van pols tot schouder siert. 
 
Schrijven
In haar carrière wordt ze niet 
belemmerd door haar uiterlijke 
verschijning. Ze studeerde aan de 
HKU en begon haar eigen bedrijf als 
schrijver: ‘In Breedste Zin’. Schrijven 
deed ze van kinds af aan. Zo schreef 

ze ongezouten kritiek aan Meneer 
Kaktus en kreeg complimenten voor 
haar schrijfstijl maar geen reactie 
op de inhoud. “Ik was altijd al zo 
iemand die schrijfwedstrijden won.” 

groen haar
De meeste opdrachtgevers vinden 
dat haar uiterlijk prima past bij 
haar creatieve beroep. Zo schrijft 
ze columns voor de Universiteit, 
maakt ze webteksten en geeft ze 
workshops.
Ooit was er een leraar die schrok 
van haar felgroene haar. Uiteinde-
lijk besloot hij dat knalgroen haar 
toch eigenlijk best paste bij zijn vak: 
scheikunde! WvdN

“Het is voor ons best 
ingewikkeld om goede 
locaties te vinden. Er 
zijn natuurlijk veel 
commerciële partijen 
die ook graag willen 
bouwen in dit stuk 
van de stad.”

in gaan. We willen toch het liefste 
aansluiten op de bestaande omge-
ving. Aan de Kardinaal de Jongweg 
is wel de wens om iets hogers neer 
te zetten, dat kan daar ook. Dat 
vormt gelijk een soort scherm voor 
de verkeersdrukte die daar is.”

zichtbaar groen
“We hebben met de gemeente 
een startdocument opgesteld. De 
gemeente heeft deze vervolgens 
vastgesteld. Daarin staan de basis-
voorwaarden vanuit de gemeente. 

Een daarvan is dat wij ook met be-
woners en omwonenden in gesprek 
gaan om te kijken hoe we het ste-
denbouwkundig ontwerp zo goed 
mogelijk kunnen maken. In bijeen-
komsten met bewoners willen we 
horen wat zij belangrijk vinden op 
het gebied van verkeer en parkeren, 
groen en buitenruimte en het aan-
tal en type woningen. Ook willen 
we weten wat voor soort mensen 
wordt gezien als een goede toevoe-
ging voor de wijk. En waar moeten 
woningen dan aan voldoen om die 

in 2021 gaan de laatste sloopwoningen in de Staatsliedenbuurt te-
gen de grond. het gaat om 150 verouderde portiekwoningen, waarin 
nu nog studenten via de SSh wonen. Mitros wil er 320 woningen 
voor terug bouwen, een substantiële toename van het aantal huis-
houdens in dit stuk van de wijk. norbert drenthe, wijkconsulent bij 
Mitros: “We willen groeien in utrecht, en dan vooral in wijken waar 
we relatief weinig woningen hebben, zoals in noordoost.”

Utrecht wordt steeds meer een wereldstad, en dat zie je op straat. 
Regelmatig kom je iemand tegen die werk heeft gemaakt van zijn of haar 
uiterlijk. Een prachtig op elkaar afgestemde outfit of een zwierige jas 
met vrolijke flaphoed. Zouden er in Votulast ook van deze paradijsvogels 
wonen? Wij zoeken ze op!
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doelgroep aan te trekken? Wat voor 
uitstraling moeten de woningen 
krijgen? Het wordt in elk geval geen 
studentenenclave meer: je moet 
natuurlijk lang ingeschreven staan 
bij Woningnet om een woning te 
krijgen. We willen goede, toekomst-
bestendige woningen bouwen. 
Hierbij hoort ook dat bijvoorbeeld 
het groen meer zichtbaar is, en dit 
de nieuwbouw met de rest van de 
buurt verbindt.” FK

onze focus in de eerste plaats op 
het opknappen van bestaande 
woningen. Nu de economie weer 
groeit, kunnen en willen we 
weer meer bouwen. Het grootste 
gedeelte wordt sociale huur, maar 
de gemeente wil ook graag dat 
er middenhuurwoningen komen, 
om een goede mix te maken. Het 
worden vooral twee- en driekame-
rappartementen. Als we grotere wo-
ningen gaan bouwen, hebben we 
ook meer bouwmassa nodig. Dan 
moeten we veel meer de hoogte 

STREETSTYLE VOTULAST 



Het feestje kenmerkt zich door klein-
schaligheid. Iedereen die iets wil 
laten zien of horen is welkom om 
zich aan te melden bij de organisa-
tie. Voor een klein bedrag kan je een 
plekje reserveren om je waar aan de 
man te brengen. De opbrengst gaat 
naar een goed doel, de acts en het 
Lustrum in 2020.

gezellig
Fieke Kersten regelt de markt met 
veel plezier. Iedereen mag zich bij 
haar aanmelden, alleen commerci-
ele activiteiten worden geweerd.
“Ach, en als er dan toch wat geld 
nodig is voor de uitvoering van een 
leuk idee bedenken we daar wat op, 
met giften bijvoorbeeld. Zo kan een 
gezellig idee, zoals hopelijk dit jaar 
een poffertjesbakker, toch door-
gaan,” aldus Fieke. 

contact
Contact met elkaar is het belangrijk-
ste doel van het feestje. Buurtbe-
woners praten elkaar bij en er vindt 
ook ruilhandel plaats. Soms blijken 
er echte kunstenaars boven water 
te komen op het marktje: enige tijd 
geleden stond er een buurvrouw 
met prachtige zelfgemaakte hoeden 
en jaarlijks staan er twee vriendin-
nen die zelfgemaakte kinderkleding 
verkopen. 
Naast de kleedjesmarkt zijn er ook 
de hele dag spelletjes te doen. Oli-
vier, buurtbewoner en Pabostudent, 
richt zich in zijn studie op bewegend 

Al veertien jaar wordt op het Willem van Noortplein na de zomervakan-
tie een bijzonder feestje gevierd. Op initiatief van buurtbewoners wordt 
een traditie hoog gehouden met een dag van ontmoeting, creativiteit en 
spelen. 

Vanaf het Zwarte Water tot net voor-
bij de Vechtbrug telt de Lauwerecht 
237 huizen, waarvan veel sociale 
huurwoningen en monumentale 
panden zijn. “Er wonen hier veel een-
lingen,” vertelt Louis die hier al dertig 
jaar woont. “Er is wel contact maar 
we houden geen straatfeesten.”

buren
Hij en zijn vrouw Nouska waren huis-
genoten tijdens hun studententijd. 
De liefde bloeide op en inmiddels 
hebben ze twee dochters. De oudste 
past op de kinderen van buren 
Janny en Jasper. Ze spreken elkaar 
dus geregeld. “Heel gezellig is dat,” 
geeft Janny aan. “Ook met de andere 
buren is er een fijne sfeer. Laatst had 
ik mijn autolampen aan laten staan, 
toen belde een buurvrouw van ver-
derop aan die grapte: ‘accu-test met 
je oldtimer?!’”

geSchiedeniS 
“We kochten ons studentenhuis, dat 
het voormalige huis van de ‘oude 
Servaas’ was (de kapper, red.). Die 
kwam een keer langs en vertelde ons 
dat er een schuilkelder onder het 
pand zat. We wisten van niets!” me-
moreert Louis. “Er ligt in onze straat 
zoveel geschiedenis, vertelt Nouska. 

“Wij hebben veel van die stenen 
pijpenkopjes in de tuin gevonden. 
Vroeger zaten hier pijpenmakers. En 
er was ook Schep Vleeswaren, het 
Rosa Klooster, Bakkerij De Raad, het 
Meisjes Bewaarhuis…” 

MinpuntjeS
“Vroeger scheurden hier ’s nachts 
auto’s tegen de richting in. Die gin-
gen dan naar de boten bij de Rode 
Brug,” herinnert Nouska zich. “Er 
wordt nog steeds vaak tegen de rich-
ting in gereden,” zegt Jasper. Naast 
zwerfvuil en de krappe stoep zijn dat 
de minpuntjes van de straat. De ver-
scheidenheid aan huizen (sommige 
met verrassend diepe tuinen) zijn de 
grote pluspunten. 
 
gentrificatie
“Onze auto is in het verleden twee 
keer gestolen voor joy rides,” vertelt 
Louis. “De wijk is in de afgelopen tien 
jaar gelukkig minder ruw geworden.” 
Wat de buren zien, is dat er steeds 
meer sociale huurwoningen verkocht 
worden. Dit heeft zijn effect op de 
diversiteit van de bewoners, al blijft 
de buurt gezellig gemêleerd. “Je kunt 
wel stellen dat ook hier gentrificatie 
gaande is,” concluderen ze. “Gentrifi-
catie light hoor,” relativeert Jasper. LL

Doorgaande wegen, kleine straatjes, kades, steegjes, hofjes; Votulast heeft 
het allemaal. Hoe is het om daar te wonen? Wij gaan het vragen!

leren, en gaat op het plein allerlei 
korte spellen aanbieden. Hij zit al vol 
ideeën en zal de hele dag ieder-
een die mee wil doen in beweging 
brengen. 
  
Muziek
De muziekoptredens maken het 
feestje compleet, en leveren soms 
bijzondere ervaringen op. De zgn. 
ukelelemeisjes Bisou en Linde 
maakten vorig jaar veel indruk, en 
zullen zeker weer gevraagd worden 
door Fieke. Er blijkt elk jaar opnieuw 
veel muziek in de wijk te zitten. 
Iedereen mag zich laten horen, mits 
onversterkt: een echt open podium. 

opgeruiMd
Aan het eind van de dag haalt Stich-
ting de Waarde de spullen op die 
mensen niet meer mee terug naar 
huis willen nemen. De ervaring is 
dat het plein goed opgeruimd wordt 
achtergelaten. Dat komt ook door de 
vele vrijwilligers die door middel van 
pamfletjes door de hele wijk worden 
opgeroepen om mee te doen. Het is 
een dag van plezier en ontmoeting, 
voor en door de buurtbewoners. 

Wie animo heeft om te helpen, 
met organiseren of op de dag zelf 
en zelfs al voor het Lustrum vol-
gend jaar, kan zich aanmelden 
bij Fieke (06-44594951) of Frans 
(06-44416991). Dit jaar is de datum 
zaterdag 7 september! NvD

bij onS in de... 

de buurtcaravan komt naar u toe deze zomer! 
Beter Thuis zet zich samen met de bewoners van de wijk in voor het beter, 
prettiger en vitaler ouder worden in de wijk Noordoost. Bij de Buurtcaravan 
van Beter Thuis kan iedereen terecht voor een hapje en een drankje op het 
gezellige terras voor de caravan. Bewoners kunnen aangeven wat zij zouden 
willen delen met de wijk. Dit kan zijn: kennis (werkervaring/ levenservaring/ 
hobby/ passie) creatieve talenten, kookkunsten, muzikale talenten etc. 

Vind jij het leuk om betrokken te zijn bij onze krant? Neem dan contact met ons op via 

www.votulastkrant.nl of stuur een mailtje naar info@votulastkrant.nl.

redacteur gezocht
penningmeeSter &

wijkwater

bijzonder burenfeeStje
Door de vele stadsbranden die 
Utrecht teisterde, nam het stadsbe-
stuur in de eerste helft van de 14e 
eeuw maatregelen om dit tegen 
te gaan. Zo werd besloten om ten 
noorden van de stad een ommuurde 
voorstad te bouwen: de Bemuurde 
Weerd. Hier moesten brandgevaarlij-
ke industrieën zich vestigen. Ter ver-
dediging werd er een gracht om de 
Bemuurde Weerd aangelegd. Aan de 
oostkant werd dit de Oosterstroom. 

StadSvolMolen
In vroeger tijden liep de Ooster-
stroom ten noorden trouwens wat 
verder door dan die tegenwoordig 

doet. Zodoende lag ook de Molen-
werf binnen de ommuring. Waar de 
Oosterstroom uitmondt in het Zwarte 
Water stond toren Simpoel, zie in het 
midden op de tekening uit 1745 (Het 
Utrechts Archief). Naast de toren met 
trapgevel staat de stadsvolmolen. In 
een volmolen werden geweven wol-
len lakens gekneed in een volkom, 
na te zijn begoten met water. Door 
deze behandeling werd het laken 
vervilt, zodat de bloot liggende dra-
den aan het oog werden onttrokken. 

overzicht 
De foto uit 1930 (Het Utrechts Ar-
chief), genomen vanaf de voor ons 

bekende molen, toont een overzicht 
van de Oosterstroom en de Grutters-
dijk in zuidelijke richting. Het laatste 
deel is overkluisd, maar onder de 
Van Asch van Wijckbrug komt de 
Oosterstroom in de Weerdsingel O.Z. 
uit.

WeSterStrooM
De naam Oosterstroom doet 
vermoeden dat er ook een Wester-
stroom was. Die was er ook en ook 
nog de Noorderstroom. De Wester-
stroom liep vanaf de Monicabrug 
naar het noorden, langs de Wes-
terdijk. Via de Noorderstroom liep 
het water bij Zijdebalen de Vecht in. 
Rond 1950 werd de Westerstroom 
gedempt, en maakte samen met 
de Westerbrug en het begin van 
de Westerdijk plaats voor de Ou-
denoord.  GJvZ

Langs en door onze wijk stroomt heel wat water. Dan zijn er nog vaarten, 
kanaaltjes en stroompjes die er vroeger waren, maar alweer lange tijd zijn 
gedempt. Dit jaar gaat de redactie op zoek naar de geschiedenis van al dit 
water. Deze keer verdiepen we ons in de Oosterstroom langs de Gruttersdijk. 

- vogelenbuurt - 
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votulaStladder

buurt Mobiel in noordoost
Nu ook in Lauwerecht, Staatslie-
denbuurt, Vogelenbuurt, Tuinwijk 
(oost), de Zeeheldenbuurt en Witte-
vrouwen. Kijk op www.buurtmobiel.
com/buurt-mobiel-in-noordoost/

tentoonstelling broodnodige in-
secten - van 2 juli t/m 11 augus-
tus griftsteede
De tentoonstelling laat zien hoe 
onmisbaar insecten zijn en wat je 
zelf kunt doen om deze dieren een 
handje te helpen. Van dinsdag t/m 
zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

zaterdag 14 september: Willem 
van abcoude pleinfeest
Dit jaar wordt het thema een 
stratenstrijd, waarin de verschil-
lende omringende straten het tegen 
elkaar opnemen d.m.v. korte 4 
tegen 4 voetbalwedstrijden. Leeftijd 
is hierbij niet belangrijk, dus de 
teams kunnen zowel jong, oud als 
gemengd zijn. Meer info en opgave 
op www.proefhetplein.nl

dru Yoga les in de leeuw
Heb je behoefte om stress te ver-
lichten, je rug/nek te versoepelen 
en te versterken of gewoon even 
tijd te investeren in jezelf? Vanaf 
2 september zijn er weer plaatsen 
beschikbaar op dinsdag (09.15-
10.30 uur) en zondag (10.15-11.30 
uur). Kosten 11,75 per les. Proefles 
7 euro. De lessen zijn voor iedereen 
geschikt, ongeacht leeftijd, gezond-
heid of conditie. Aanmelden via 
renukadevi1008@gmail.com of  
06-24951203

klapstoelconcerten op het koe-
koeksplein - 11:30 tot 12:30 uur.
7 juli: Via Chicago. Huisgemaakte 
alternatieve rock. Met meester René 
van OBS de Koekoek! 
1 september: De Keltische Hobbits.  
Keltische harp, Ierse fluiten,  
accordeon, toeters en bellen,  
zang, grapjes en danspasjes.
8 september: Cosmopolitans 
maakt originele, stuwende en soms 
slepende Indie rock. 
15 september: Verhalenverteller en 
zanger Van Piekeren. Hij wordt be-
geleid door gitarist Johan Fransen.
www.klapstoelconcerten.nl

In de ladder staan wijkactiviteiten 
die in juli, augustus en september 
plaatsvinden. De volgende wijk-
krant verschijnt eind september. 
Organiseert u in oktober of novem-
ber een buurtactiviteit? Laat het 
ons vóór 4 september weten, dan 
nemen we een aankondiging op 
in de volgende agenda. Of plaats 
uw bericht zelf rechtstreeks op 
het prikbord van  www.votulast-
krant.nl We zijn ook te vinden op  
Facebook: 
www.facebook.com/Votulastkrant

koffie met...

In het Griftpark, op het terrein van Griftsteede, staat 
een prachtige tipi. De tipi is een initiatief van So-
ciaal Makelaar Jeugd, Rosa Balrak. Zij organiseert 
daar bijeenkomsten voor kinderen en/of ouders, 
geïnspireerd op de ‘Rode Tent’. Daarnaast wordt er 
ook een Rode Tent georganiseerd. Rosa: “Het is een 
plek waar je ontdekt dat je niet alleen staat in onze-
kerheden, dat je beseft dat je heel veel kunt hebben 
aan iemand die je niet kent.” 

onze wijk heeft veel vrijwilligers én veel leuke cafés. dus we beslo-
ten om dit jaar elke editie met een bijzondere vrijwilliger in één van 
deze gezellige cafés koffie te gaan drinken.

We spreken af bij ‘Rocking Chair’ 
aan de Willem van Noortstraat. 
Terwijl ik buiten wacht, komt onze 
vrijwilligster aanfietsen. Met haar 
lichtblauwe ‘chador’ (gewaad dat 
het gehele lichaam behalve het 
gezicht bedekt) is ze een mooie 
opvallende verschijning.
Mariama-Dalanda Bah vluchtte acht 
jaar geleden met haar dochtertje 
uit Guinee (West-Afrika) en woont 
sindsdien in de Staatsliedenbuurt. 
Het gezin bestaat uit moeder, doch-
ter (14) en twee zoons (7 en 4).

geen koffie 
Deze vrijwilligster drinkt overigens 
geen koffie. “In West-Afrika drinken 
niet veel mensen koffie, wij drin-
ken meer thee,” legt ze uit. En toch 
drinkt ze ook geen thee. “Ik heb 
het nooit geprobeerd, maar het lijkt 
mij gewoon niet lekker.” Heet water 
met honing en citroen lust ze wel, 
en als ze verkouden is met gember 
erin. Een sapje is wat ze nu bestelt.

krijg de kleertjeS 
Twee jaar geleden was Mariama-
Dalanda op zoek naar vrijwilligers-
werk in de buurt. Via de contactper-
soon van het buurtteam kwam ze 
bij Jolanda terecht, de oprichtster 
van ‘Krijg de kleertjes Tuinwijk’. 
Mariama-Dalanda is er vanaf het 
begin bij betrokken geweest. Eerst 
samen met een andere vrijwilligster, 
naast Jolanda; maar inmiddels zijn 
er meer vrijwilligers en loopt het 
goed. Elke tweede zaterdag van de 
maand kan je tussen 12.00 en 14.00 
uur kinderkleding ruilen. Doordat de 
kinderen van Mariama-Dalanda op 
zaterdag naar de moskee gaan, kan 
ze vrijwilligerswerk doen op die dag. 
“Ik vind het heel leuk,” vertelt ze en-
thousiast. “Ik vind het belangrijk dat 
mensen hun kleren niet weggooien. 
Je kan de kleding aan iemand anders 
geven. Dat is beter dan weggooien.” 
Het is volgens haar goed voor het 
milieu en je portemonnee.

inburgering
Daarnaast kan Mariama-Dalanda zo 
veel oefenen met de taal. “Neder-
lands is echt wel een moeilijke 
taal,” zegt ze wat verlegen. “Maar ik 
doe mijn best.” Ze vindt het span-
nend om geïnterviewd te worden. 
Haar nieuwsgierigheid en enthousi-
asme weerhouden haar er gelukkig 
niet van om het gewoon te doen. 
Na haar inburgeringscursus heeft 
ze een opleiding ‘Zorg en Welzijn’ 
gedaan. Na gewerkt te hebben in 

de thuiszorg moest ze helaas na een 
hernia stoppen. Via de gemeente 
heeft ze nu tijdelijk werk bij een 
tassenbedrijf. Daar leert ze het vak 
en hoe het er in Nederland op de 
werkvloer aan toe gaat. Een soort 
inburgering in de praktijk! HH

colofon

samenwerken met scholen.  
Meld je aan bij Rosa en blijf actief 
op de hoogte van het activiteiten-
aanbod in de tipi! FK

rbalrak@dock.nl
www.rodetent.nl en www.utrecht-
natuurlijk.nl/activiteiten  

Antonius Matthaeuslaan 19
3515 AN Utrecht 

telefoon 030 271 00 04
ww w.wijmakelaardij.nl

Samen in de tipi tent

Rosa organiseert zelf een Rode Tent in Leidsche 
Rijn, waar ze woont. Een Rode Tent is een plek waar 
vrouwen samenkomen om te rusten, op te laden en 
elkaar te inspireren met ontroerende levensverhalen. 
Soms is het in een echte tent, maar je kan overal een 
Rode Tent houden. Het is een wereldwijd netwerk 
van vrouwen - de ‘Red Tent Movement’. In haar werk 
wilde Rosa hier ook iets mee doen. “Ik zag dingen die 
ook heel goed zouden kunnen werken voor kinderen, 
dingen waar ik als kind zelf veel aan had kunnen heb-
ben. Denk aan het verschil weten tussen heel erg in 
je hoofd zitten en meer in je gevoel.” 

Mooie verhalen
Ze begon met het organiseren van een bijeenkomst 
voor meisjes in het buurtcentrum. “Ik had een tent 
gebouwd met rode doeken en kussentjes. Ik legde de 
meisjes uit, dat volgens de Zuid-Amerikaanse tradi-
tie vrouwen vroeger bij elkaar kwamen in een tent, 
lekkers deelden en even niks hoefden. Als je iets te 
vertellen hebt over wat er in je leven speelt, dan pak 
je een ‘talking stick’, een stokje wat in het midden 
ligt. Je mag alleen over jezelf praten op dat moment, 
niemand mag je in de rede vallen, je mag elkaar ook 
geen advies geven, daar gaat het allemaal niet om. 
Dan ontstaan er hele mooie verhalen, nooit over koe-
tjes en kalfjes, maar hele boeiende dingen.”

Meer aandacht  
Rosa vond het buurtcentrum echter niet zo’n inspire-
rende omgeving, het kon beter. “Mijn teamleider vroeg 
hoe ik het er graag uit zou laten zien. Ik had het toen 
over een tipi, en toen zei hij: ‘Als jij denkt dat je een 
tipi neer kunt zetten, ga je gang’. Toen heb ik samen 
met Utrecht Natuurlijk een tipi kunnen overnemen van 
iemand die er vanaf wilde.” Er is echter meer aandacht 
nodig voor de tipi, veel mensen weten niet van de 
activiteiten. Daarnaast wil Rosa kijken of ze meer kan 
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