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Cultuurshock
voor tuinbouwplegers
Groen onderwijs op excursie in de Bijlmer
“Bewoners van Amsterdam Zuid-Oost hebben echt geen enkele
affiniteit met het boerengebied, ook al ligt het er náást!”
Stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose kan het niet duidelijker
zeggen. Al is de Bijlmer van oorsprong landbouwgebied, nu
doet niets meer daar aan herinneren. In het stadsdeel, beter
bekend als ‘De Bijlmer’, wonen 147 nationaliteiten in 44.000
huishoudens. Van alle nationaliteiten is de Surinaamse het meest
vertegenwoordigd. Toch ziet –zelf ook van Surinaamse afkomstLa Rose wel groene mogelijkheden voor het gebied en de jongeren
die er wonen. Voedsel speelt een namelijk een belangrijke rol in
de cultuur. En waar komt dat voedsel vandaan….. juist!
Tekst en foto’s: Mirjam Kuggeleijn
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