
In de Zuidwijken is begin augus-
tus gewerkt aan het grootste 
boodschappenlijstje ooit. Bij 
winkelcentrum de Brink heeft de 
SP verhalen verzameld van 
mensen die door de stijgende 
kosten en achterblijvende inko-
mens steeds meer in de pro-
blemen raken. Hun boodschap 
aan minister-president Rutte is 
toegevoegd aan de lijst.  

SP-raadslid Mart de Ridder: 
‘Terwijl grote bedrijven record-
winsten boeken, belanden Zutp-
hense gezinnen in recordtempo 
in armoede. Terwijl de ongelijk-
heid opgelost kan worden, wei-
gert dit kabinet de problemen 

aan te pakken. En dat moet snel 
veranderen.’ 

Het winkelend publiek in de 
Zuidwijken reageerde positief op 
de actie van de SP en sprak zich 
uit tegen de hoge kosten. Ook 

online is het mogelijk om je 
boodschap achter te laten via 
SP.nl/kostenomlaag .  

 

Op Prinsjesdag wor-
den de plannen van 
het kabinet voor het 
komende jaar gepre-
senteerd en daarom 
komen we het 
weekend ervoor, op 
zaterdag 17 sep-
tember, in actie. Er 
moet een noodplan 
komen om de kosten omlaag te brengen. Kom 
ook naar het PrinsjesdagProtest in Den Haag, 
vlakbij het Malieveld. Ook vanuit Zutphen gaan 
we er met een bus naartoe. Stuur een mailtje 
naar zutphen@sp.nl om je hiervoor aan te mel-
den! 

 

In buurthuis de Uitwijk organiseren we een loka-
le actiebijeenkomst om ook in Zutphen de druk 
op te voeren voor lagere kosten. Praat, denk  
en doe mee zodat we samen een grote sterke 
vuist kunnen maken. We starten om 20.00 uur 
en aanmelden kan via zutphen@sp.nl  

Het was bepaald geen komkommertijd 
deze zomer. De prijzen in de supermarkt en 
aan de pomp zijn sinds de Tweede We-
reldoorlog nog nooit in zo korte tijd zo hard 
gestegen. En de regering komt niet verder 
dan een paar doekjes tegen het bloeden. 
Daarom waren alle actieve SP’ers in Zutp-
hen niet te vinden in de strandstoel, maar 
wel in de buurten, aan de deur, in de win-
kelcentra en aan de telefoon. Om het pro-
test aan te zwengelen, om de druk op te 
voeren en om verandering te eisen. Want 
als er niets gebeurt gaan mensen kapot aan 
de hoge rekeningen en de niet-verwarmde 
huizen. Het is de keuze van het kabinet om 
bijvoorbeeld de megawinsten van energie-
bedrijven onbelast naar aandeelhouders te 
sluizen in plaats van onze rekeningen te 
verlagen met dat geld. Daarom moeten we 
in beweging komen, landelijk én lokaal. We 
zijn al begonnen met de actie voor het 
grootste boodschappenlijstje ooit en bij de 
pensioenavond in het Koelhuis 9 september 
waren er ruim 40 actiebereide leden en 
niet-leden aanwezig die meer van zich wil-
len laten horen. Deze maand komen er nog 
twee belangrijke datums aan: 

 

http://sp.nl/kostenomlaag
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Kinderboerderij de Schouw is 
een drukbezochte plek. Veel 
kinderen komen er met hun ou-
ders of opa en oma om de var-
kens, kippen of de ezel te be-
wonderen. De toegang is gratis. 
Het is een voorziening voor 
iedereen. Veel Zutphenaren zijn 
trots op de fijne plek die kinder-
boerderij de Schouw voor hen is. 

Dat bleek ook toen de kinder-
boerderij zou ophouden te be-
staan in 2018. De kinderboerde-
rij kwam al jaren geld tekort, 
omdat de gemeente jaren daar-
voor besloot de kinderboerderij 
te verzelfstandigen en er dras-
tisch op te bezuinigen. Zoals zo 
veel voorzieningen, werd ook de 
kinderboerderij slachtoffer van 
het neoliberale geloof dat ver-
zelfstandiging en bezuiniging 
alles op magische wijze beter en 
goedkoper zou maken. Jaren-
lang kon de kinderboerderij net 
het hoofd boven water houden, 
dankzij de inzet van vrijwilligers, 
spaargeld en gulle giften. 

Maar in 2018 was de rek eruit. 
Het lukte de kinderboerderij niet 
meer het hoofd boven water te 
houden. Honderden kinderen 
kwamen in actie. Zij kleurden 
vrolijke kleurplaten die werden 
aangeboden aan de wethouder. 
Tot vreugde van de kinderen en 
vrijwilligers beloofde de wethou-

der dat de kinderboerderij zou 
blijven bestaan.  

De mooiste kleurplaat hangt nog 
steeds uitvergroot in de speel-
hoek van de kinderboerderij, bij 
de cavia’s, naast het binnenver-
blijf van de varkens. Het is een 
monument: een herinnering aan 
de succesvolle actie.  

Het is een herinnering om te 
koesteren, nu na vier jaar blijkt 
dat van de belofte van de wet-
houder weinig over is. De kin-
derboerderij dreigt opnieuw te 
verdwijnen.  

Dat komt omdat de gemeente 
maar één keer extra geld heeft 
betaalt aan de kinderboerderij, in 
plaats van het jaarlijkse bedrag 
dat de kinderboerderij nodig 
heeft om te bestaan. De Schouw 

komt jaarlijks € 50.000,- tekort. 
De coronacrisis konden ze over-
leven door de steunpakketten, 
maar nu die er niet meer zijn, 
staat het water de kinderboerde-
rij weer aan de lippen. 

Zo’n belangrijke voorziening 
moet behouden blijven en zou 
niet afhankelijk moeten zijn van 
de toevallige donaties van wel-
doeners, vindt de SP. Daarom 
komt de SP met voorstellen in 
de gemeenteraad om de kinder-
boerderij definitief te redden. SP-
fractievoorzitter Mart de Ridder: 

 “Het gemeentebestuur maakt 
verkeerde keuzes. Er kunnen 
jaarlijks miljoenen naar theater 
de Hanzehof, maar over geld 
voor een kinderboerderij waar 
iedereen gratis naar toe kan, 
doen ze moeilijk.” 

Eten en muziek, een lach en een 
traan, dat waren de ingrediënten 
van het geslaagde ledenfeest 
van de Zutphense SP eind au-
gustus. Dit keer in buurthuis de 
Uitwijk kwamen ruim 30 leden 
bijeen voor deze jaarlijkse tradi-
tie. 

Het ledenfeest is het moment 
om met elkaar stil te staan bij 
onze successen, bij onze plan-
nen, bij het plezier met elkaar, 
maar soms ook bij het verlies 

van mensen. In stilte herdachten 
we Richard Kuiper, onze pen-
ningmeester die op 16 augustus 
is overleden. Paula Kluin, onze 
enthousiaste actievoerder en 
bestuurslid van de afdeling is 

onlangs verhuisd naar Deventer. 
Haar goede werk zal ze in De-
venter voortzetten. 

In een Zomergasten setting aan 
hand van inspirerende fragmen-
ten en herinneringen bespraken 
Mathijs en Nils samen met de 
leden wat vier jaar meebesturen 
ons gebracht heeft. De uitge-
breide barbecue en een span-
nende quiz onder leiding van 
Mart en Timon maakten de 
avond compleet.  

De Zutphense kinderboerderij dreigt kopje onder te gaan nadat gemeente de han-

den er vanaf trok. Bron: facebookpagina Kinderboederij De Schouw 


