
rol van goede buren 
voor de jongeren in 
de woongroep. Denk 
aan een luisterend oor 
en samen activiteiten 
ontplooien. Na enkele 
jaren wilden we meer 
voor buren gaan doen. 
Ons oog viel op Het 
Blauwe Huis. Niet 
voor het uitzicht. De 
makelaar noemde 
deze woning zelfs een vissenkom.’ Allesbehalve 
verwonderlijk. Het Blauwe Huis is gebouwd op 
het binnenterrein van een mix van appartemen-
ten en eengezinswoningen.

Georganiseerde activiteiten
Anderhalf jaar duurde het voordat Anjo en Aline 
de sleutel van de door hen beoogde villa in ont-
vangst konden nemen. ‘Op de begane grond 
vinden georganiseerde activiteiten plaats, zelf 
wonen wij boven. De tekeningen die hier staan 
zijn gemaakt door kinderen.’ Het zijn tekenin-
gen van mensengezichten, van wolkenluchten, 
van licht en donker, van een levensgrote vis 
met daarboven een vogel, van een weiland met 
een enorme boom. ‘Allemaal gebaseerd op het 
scheppingsverhaal’, licht Aline toe. ‘Elke dins-
dagmiddag komen hier kinderen uit groep 4-8. 
Ze maken tekeningen, muziek en fun. Ook is er 
tijd voor verhalen, hun verhalen en Bijbelse ver-
halen. Op iedere tweede zondag van de maand 
is iedereen welkom bij het buurtbuffet. Het 
enige wat je hoeft mee te nemen, is een eigen 

gerecht voor het buf-
fet. Het is leuk de ver-
schillende culturen 
die IJburg rijk is in het 
eten vertegenwoor-
digd te zien. Voor kof-
fie, thee en frisdran-
ken zorgt IJlife. Vooraf 
aan de maaltijd wordt 
er een kort dankge-
bed uitgesproken, 
maar niemand is ver-
plicht daaraan deel te 
nemen. 

Eens per maand 
komt op woensdag- 
of donderdagmorgen 
een groepje moslim- 
en christenvrouwen 

bijeen om te praten over onderwerpen vanuit 
de Koran en de Bijbel. Van de deelneemsters 
verwachten we interesse in de ander en respect 
voor elkaars geloofsovertuiging. In deze groep 
is er altijd wel iemand die iets zelfgebakken lek-

‘Voordat mijn man Anjo en ik in Het 
Blauwe Huis kwamen wonen, had-
den wij er al een relatie mee’, vertelt 

Aline Terpstra. Ze wijst naar een van de vele hui-
zen waarop de woning uitkijkt. ‘Daar woonden 
wij eerst. Op verzoek van de kunstenaars heb-
ben wij daar in 2009 ons dakterras ter beschik-
king gesteld voor de plaatsing van een tijdelijke 
pe riscoop. Dat kunstproject was hier in Het 
Blauwe Huis ontworpen om IJburgers, die hun 
zicht op het IJmeer en het Diemerpark zagen 

verdwijnen achter nieuwbouw, toch weer enig 
uitzicht te bieden. In ons vorige huis hebben 
wij, samen met anderen, een Timon-woongroep 
opgezet. Timon is een christelijke stichting voor 
jeugdhulpverlening. Ons gezin vervulde de 

Na vier jaar te hebben gediend als 
een plek waar kunstenaars, schrij-
vers en architecten konden experi-
menteren met het vormgeven van 
IJburg, moest Het Blauwe Huis de 
deuren sluiten omdat dit tijdelijke 
project ten einde kwam. Een aan-
tal jaren stond de kobaltblauwe 
villa er verlaten bij. Inmiddels is 
IJlife er gevestigd met als doel op 
een kleinschalige manier een com-
munity te vormen en mensen op 
een laagdrempelige manier kennis 
te laten maken met God.
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kers meeneemt. Dat geeft een extra dimensie, 
want ook eten verbindt. Elke maandagochtend 
is er een groeigroep voor mensen die nog hele-
maal niets van het christelijk geloof afweten. 
Bedoeling was dat het een gemengde groep zou 
zijn, maar het is een vrouwengroep geworden. 
Insteek is zowel elkaar als God te ontmoeten.’ 
Dit laatste is zeker geen voorwaarde, laat Aline 
weten. Al ziet ze het Blauwe Huis wel als een 
plek waar God wordt ervaren. 

Samenspel
‘Als gevolg van de kleinschaligheid blijven men-
sen die hierheen komen doorgaans niet ano-
niem. De meeste mensen komen via via en 
staan open voor contact. Voor mensen met wor-
telingsproblemen kan dat confronterend zijn’, 
aldus Aline. ‘Stel dat iemand hier echt een warm 
bad vindt. Daar kan hij tot een volgende samen-
komst op teren, maar het kan ook heel pijnlijk 
zijn om vanuit de warmte terug te keren in de 
eenzaamheid.’ Hoe Aline eenzaamheid defi-
nieert? Na enig nadenken: ‘Een diep gevoelde 
behoefte aan contact en niet de mogelijkheid of 
het vermogen hebben om de relatie aan te gaan. 
Als iemand de mogelijkheid niet heeft, is dat een 
externe kwestie. Heeft iemand het vermogen 
niet, dan is het een interne kwestie. Mogelijkhe-
den om uit je eenzaamheid te stappen zijn er in 
Amsterdam volop, alleen kunnen sociale centra 
nooit een warm thuisfront vervangen. Maar als 
je met God leeft ben je altijd samen, dat ervaar 
ik zo. Ik geloof werkelijk dat hij betrokken is op 
ons leven. Dat wil niet zeggen dat alles wat in het 
leven gebeurt van hem komt. In mijn beleving is 
het leven een samenspel van allerlei invloeden 
waarin elk mens zijn eigen rol speelt. Ook als 
buur.’ t

www.ijlife.nl

‘Het is leuk de verschillende 
culturen die IJburg rijk is, in het 
eten vertegenwoordigd te zien’

Het Blauwe Huis: 
een plek waar God 
wordt ervaren

v.l.n.r. Piet Brinksma, Talitha van Neerbos, Els Zuidweg, 
Aline Terpstra, medewerkers van Het Blauwe Huis.
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