
Jacqueline Kiwitz, één van de 
initiatiefnemers vertelt vol 
enthousiasme over de laatste 
ontwikkelingen rond de sa-
menwerking tussen de stichting 
Doetebol en de gemeente Doe-
tinchem. Het grondwerk voor 
de tweede fase van het park is 
gestart en de contouren van 
het ‘avontuurlijke’ landschap 
met waterlopen zijn al volop 
zichtbaar.

Waar kwam het idee vandaan?
Terug naar het begin, Jacqueli-
ne: ‘Aan deze kant van de stad 

is voor wat oudere kinderen 
weinig speelgelegenheid en 
met de aanleg van de oostelijke 
randweg zagen wij daar kansen 
voor. Met een werkgroep uit de 
buurt zijn we aan de slag gegaan 
om onze ideeën vorm te geven. 
We hebben die uiteindelijk 
aan de gemeente voorgelegd 
en toen zij daarmee akkoord 
was, begon het echte werk. Met 
lagere school kinderen uitvin-
den wat zij voor spelelementen 
zouden willen. Het zoeken van 
een hovenier die een schets van 
het gebied zou kunnen maken 

en de wensen van de kinderen 
vertalen in een spannend land-
schap. Het warm maken van de 
wijkbewoners om mee te helpen 
de plannen te realiseren. Het 
oprichten van een stichting om 
serieus sponsoren te kunnen 
benaderen, enzovoort, enzo-
voort.’ 

Wat is er nu al?
Inmiddels heeft de gemeente 
een bijdrage toegezegd voor de 
aanleg van het zeer ambitieuze 
plan, is de stichting opgericht 
en is de eerste fase al gereali-
seerd: het speelbos tegenover 
het vroegere kantoor van de 
verplaatste Esbro. Er is een be-
wonersavond georganiseerd in 
het Prakticon (dat ook meehelpt 
met de inzet van leerlingen voor 
allerlei klusjes). Er is meege-
daan met NlDoet, de Burendag 
en de eerste sponsorbijdragen 
zijn binnen. De Rabobank heeft 
een waterpomp gefinancierd en 
Albert Heijn heeft de embal-
lagegelden toegezegd voor een 
nestschommel. En de voormali-
ge actiegroep tegen de ooste- 
lijke randweg heeft bij haar 
opheffing geld gestort waarvoor 
een houtkunstenaar nu een 
prachtige natuurbank maakt en 
een dierenstam. Super. 

Naast het Prakticon is ook het 
AOC betrokken bij de aanleg 
van het park met concrete 
opdrachten voor leerlingen. 
Op de Annahoeve vergadert 
het bestuur en de website is 

gebouwd door een 
wijkbewoner en wordt 
onderhouden door 

een bedrijf aan de Spoorstraat. 
Naast de ruige natuur en de 
natuurlijke speelelementen 
voor kinderen, komen in het 
park  wandelpaden toeganke-
lijk voor rolstoelgebruikers. 
Daarmee kunnen de bewoners 
van Schavenweide een rondje 
natuur maken in de toekomst. 
Het wordt een gebruikspark 
voor de hele wijk,  gemaakt 
door de wijk.
www.doetebol.nl; Facebook: 
Doetebol.

Wim Beijer

De stedenband tussen de 
gemeente Oude IJsselstreek 
en de gemeente Boukombé in 
Benin bestaat al zo’n 14 jaar. 
Vanuit die band is een officieel 
programma ontstaan voor de 
versterking van het gemeente-
lijke apparaat in Boukombé. 

Maar voor de bevolking zegt 
dat programma niet altijd  
even veel, hoewel een goed 
werkende gemeentestructuur 
essentieel is. Om ook  
projecten te kunnen uitvoeren 
die meer de bevolking aan- 
spreken, is de stichting Vrien-
den van Boukombé opgericht. 
Twee voorbeelden van recente 
successen voor het platteland 
daar.

Radio Dinaba 
Radio Dinaba is een gemeen-
schapsradio te vergelijken met 
Radio Optimaal FM. In 2011 
was een groep Beninezen op 
bezoek in onze gemeente, waar-
onder de programmamaker 
van Dinaba. Een bezoek aan de 
studio in Wehl van Optimaal 
FM was zodoende een ‘must’. 
Hoewel voor onze begrippen 
een simpele studio, voor  
Dinaba werd het een droom 
hun studio ook op niveau te 
krijgen. Dit jaar hebben de 
Vrienden van Boukombé een 
voorstel daarvoor uitgewerkt 
en aangeboden aan een aantal 
sponsoren. Onlangs verdedig- 
den zij het voorstel bij een 
ict-firma in Leusden en kregen 
daar een cheque van €5.000. 

Met andere bijdragen is nu 
2/3 van het benodigde bedrag 
binnen en, wie weet kan begin 
2017 de droom van Dinaba 
werkelijkheid worden. Daarmee 
kan zij nog meer delen van het 
platteland bereiken en in de 
toekomst het aantal zenduren 
uitbreiden. Haar rol in de ont-
wikkeling van Boukombé wordt 
daarmee nog groter, want ieder-
een heeft een radio en internet 
is nog ver weg.

Slowfood Achterhoek
Slowfood Internationaal 
heeft een Europees project 
opgezet om in Afrika 10.000 
Slowfoodtuinen te realiseren. 
De voorzitter van Slowfood 
Achterhoek heeft de Vrienden 
van Boukombé  gevraagd om te 
kijken of er in Noord Benin ook 
Slowfoodtuin zijn. Die zijn er 
en op de laatste reis van Conny 
Huijskes en Wim Beijer in juni 
2016, hebben zij een slowfood-
tuin bezocht.  Het bestuur van 
Slowfood Achterhoek heeft zich 
nu als doel gesteld om in 2016 
de kosten voor het opzetten 
en begeleiden van  een nieuwe 
slowfoodtuin in Noord Benin, 
bij elkaar te brengen. Inmiddels 
zijn er 8 tuinen  gerealiseerd, 
maar het streven is 20 tuinen. 

En een andere ambitie van de 
initiatiefnemer in Benin, is 
het realiseren van een biologi-
sche groentenmarkt. Het vele 
gebruik van bestrijdingsmid-
delen wordt ook daar als een 
probleem ervaren. Een steuntje 
in de rug uit Nederland is dan 
van harte welkom.

Wim Beijer 
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Een bolwerk in Doetinchem waar veel te doen is, dat is één van 
de betekenissen die het woord Doetebol oproept in de wijk 
Schöneveld. Letterlijk is het een oud woord voor de lisdodde, 
een waterminnende plant die veel in de Zumpe voor komt. En de 
stichting Doetebol heeft een plan voor een belevingspark  be-
dacht tijdens de aanleg van de oostelijke randweg.

 

Wijk aan zet, 
Doetebol in Doetinchem

Stedenband Oude IJsselstreek-Benin


