
QUIET COMMUNITY 

Krachtig geluid tegen stille 
armoede

Als je ’member’ bent, ben je dat voor het leven. De Quiet 
Community Maastricht is een netwerk van en voor mensen die 
stilletjes in armoede leven. „Stil? Wij gillen heel hard hoor.” In juni 
is er een groot diner voor vijftig leden in sterren-restaurant 
Beluga.

DOOR MEREL VISSCHER

Koffieochtend bij de Quiet Community in Wittevrouwenveld. Rechts Mardoeka Christensen en naast haar Kees 

Smit. 
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Je moet wel een beetje je best doen om de huiskamer van de Quiet 

Community te vinden. De ‘Stille Gemeenschap’ zit in een voormalig 

jeugdhonk aan de rand van Wittevrouwenveld, de voordeur is wat 

verscholen. Je zou zeggen dat de locatie in een wijk waar veel mensen 

te maken hebben met armoede ideaal is. 

Maar daar zijn projectleiders Kees Smit en Mardoeka Christensen het 

juist niet mee eens. „Armoede is niet iets dat je moet wegstoppen, iets 

waar je je voor zou moeten schamen. Het kan iedereen overkomen. 

Het allerbeste zou zijn als we midden op het Vrijthof zouden zitten, 

met een grote vlag aan de gevel: Quiet.” Alhoewel, stil... „Wij gillen 

heel hard, hoor.” 

Buitenwijken
Er speelt nog wat mee: de cirkel van mensen die erg weinig te 

besteden hebben is klein. De kloof tussen arm en rijk groeit. Veel 

mensen uit de buitenwijken komen niet meer in de binnenstad omdat 

ze niets te besteden hebben. Of zich er niet thuis voelen. Ze komen 

niet verder dan de bubbel van hun eigen wijk. Dat willen de mensen 

van Quiet Community doorbreken: mensen moeten weer met elkaar 

in contact komen. 

De Quiet Community in Maastricht is in 2017 opgericht naar Tilburgs 

model. De initiatiefnemers uit de Brabantse stad wilden in 2013 een 

tegenwicht geven aan de Quote 500: de Quiet 500. Ze maakten een 

glossy, met daarin persoonlijke verhalen van Tilburgers die onder de 

armoedegrens leven. Smit: „Mooie verhalen, om de schaamte ervan af 

te halen en de onderlinge solidariteit te versterken.” 

De netwerken breidden zich uit over verschillende steden, waaronder 

Maastricht. De community’s hebben vier pijlers: het verhaal van de 

mensen vertellen, de armoede verzachten door leuke dingen te doen, 

mensen versterken en met elkaar verbinden. 

Het Maastrichtse initiatief komt vanuit de gemeente en 

welzijnsinstelling Trajekt, maar is nu een zelfstandige stichting en 

allengs breder gegroeid. Er zijn in de stad nu zo’n 280members. Dat 

kunnen alleenstaanden zijn, maar ook gezinnen. En er zijn vijftien 

vrijwilligers die sponsors werven en uitjes regelen, velen komen uit de 

doelgroep zelf. 



Members, het klinkt misschien wat flashy, vindt Christensen. Toch 

laten ze het zo, want mensen voelen zich ook member, onderdeel van 

een gemeenschap. „Het is laagdrempelig. Het gaat op basis van 

vertrouwen. Als je een baan krijgt en meer te besteden hebt, hopen 

we dat je je op een andere manier inzet voor de Quiet Community.” 

Beluga
Volgende maand heeft een vermogende ondernemer uit Maastricht 

Beluga afgehuurd voor een exclusief diner voor maar liefst vijftig 

leden. Maar er zijn meer gulle stadsgenoten. „We staan ervan te 

kijken hoeveel er weg te geven is.” 

Er is een onvoorstelbare solidariteit in de stad, hebben ze bij de Quiet 

Community gemerkt. In anderhalf jaar tijd is er een aanbod van 

etentjes tot theaterkaartjes en van beddengoed tot een knipbeurt. 

„Ondernemers zijn het beu geld te geven en vervolgens niet meer te 

zien wat ermee gebeurt. Bij Quiet weten ze dit precies, want ze geven 

het zelf.” 

Ieder lid krijgt eens per maand iets leuks aangeboden. Mooi is het als 

mensen een beetje uit hun comfortzone worden gehaald, vinden Smit 

en Christensen. Zo was er een vrouw die mocht dineren in een chic 

restaurant. „Ze dacht dat mensen vast op haar zouden neerkijken, 

maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. ‘Die gedachte zat in mijn 

eigen hoofd’, zei ze achteraf.” 

De huiskamer van de Quiet Community aan het Aartshertogenplein 

24 is elke maandagochtend geopend.


