zwerfATELIER ® PHILADEPHIA door Delft op 30 Mei 2013
motto: voor mij, ook voor mij, voor ons, voor iedereen..
start:16:30u einde: 19:30u

Het zwerfatelier sluit aan bij de thematiek van veranderende
opvattingen over woon–zorg concepten met gevolg
voor ontwikkelopgaven en (ver)bouwplannen.
Een in het oog springende verandering is de actieve rol die
bewoners en gebruikers van woon-zorg voorzieningen
krijgen toebedeeld in aanpassingen aan hun
gebouwen en ruimten. Samenspraak van bewoners
met eigenaar/beheerders en bestuurders staat daarbij
centraal.
Sinds eeuwen hebben zorgverleners op verschillende
manieren uitdrukking gegeven aan het verlangen om
kwetsbare mensen te beschermen en te verzorgen. Juist
door die mensen sterker te maken en ze te helpen om
voor elkaar te zorgen.
Op een steenworp afstand van elkaar zijn daarvan in Delft,
tot de verbeelding sprekende voorbeelden te zien. Die
gaan we bekijken met de ogen van vandaag en door
de ogen uit het verleden. Het bijbehorend thema luidt:
Voor mij, ook voor mij, voor ons, voor iedereen

We starten onze tocht in het oudste deel van
Agnetapark, een fabriekskolonie voor arbeiders en
onderbazen van de industrieel van Marken uit
1884, dat gebouwd werd naar de idealen over
filantropie en van de tuindorp gedachte. Daarna
bekijken we de uitbreiding die dateert uit 1925,
ontworpen naar voorbeeld van volkswoningbouw
en de Amsterdamse school.
Daarna lopen we via het Hofje van Gratie, uit 1575.
Klassiek voorbeeld van een begijnhof.
En tenslotte dwalen we via de Paardenmarkt naar het
Schuttersveld. Om te zien hoe op deze plek in de
stad steeds opnieuw geprobeerd is om beter te
maken wat er al was. Voor mensen die dicht op
elkaar, genoodzaakt zijn om ruimte te delen en om
vitale voorzieningen van de leefomgeving in stand
te houden.
Leerzaam want : het is maar hoe je kijkt..
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