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Social sofa voor sociaal contact in Parkwijk 
Kinderen van de Brede School Parkwijk, kunstenares Sylvia Buyten en buurtbewoners van 
Parkwijk maakten samen een Social sofa binnen sociaal cultureel samenwerkingsproject Kunst 
op Dreef. Een ‘Social sofa’ is een met mozaïek bekleedde bank die in het straatbeeld is terug te 
vinden om uit te nodigen tot sociaal contact en verbinding. De Social sofa stond al vanaf 2010 
bij Speeltuin De Zuidparker, maar was door het gebruik en de tijd zichtbaar verouderd. Een 
aantal andere bewoners vonden dat zonde en zorgden ervoor dat deze bank werd opgeknapt. 
De Social sofa is nu gerepareerd en wordt daarom feestelijk onthuld op vrijdag 29 juli om 11.00 
uur in het Reinaldapark door wethouder Bas van Leeuwen. Iedereen is welkom om hier bij te 
zijn.  
 

Voor elkaar 
De buurtbewoners wilden de Social sofa wel in de oude staat terug brengen, maar wisten niet hoe. Ze 
volgden daarom een tweedaagse workshop van expert Annemarie Sybrandy en ontdekten de kunst 
van mozaïeken. Aanjager van dit project Daphne Huysse vertelt: “Vorig jaar hebben we in 
samenwerking met medewerkers van DOCK Haarlem, Stichting Ontmoet Elkaar en de Wijkraad 
Parkwijk/Zuiderpolder het initiatief opgepakt om de Social sofa op te knappen. Hier is ook de 
workshop uit voortgekomen waardoor we talenten ontdekten waarvan we niet wisten dat we ze 
hadden. Daarbij hebben we een klein budget van de gemeente gekregen om het materiaal aan te 
schaffen. Ik vond het hartstikke leuk om dit allemaal samen met mijn buurtgenoten te doen en ik ben 
heel erg trots op het resultaat. De bank wordt nu zelfs op een nog beter zichtbare plek teruggezet, 
zodat zo veel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken. Ik hoop dat de Social sofa bijdraagt aan 
nog meer mooie ontmoetingen in Parkwijk!” 
 

Onthulling Social sofa 
Datum: vrijdag 29 juli 
Tijd: 11.00 - 12.00 uur 
Locatie: Reinaldapark 
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Noot voor de redactie: voor meer informatie, interviews en/of beeldmateriaal neem contact op met Hadassa 
Kosten, Communicatieadviseur van DOCK Haarlem, via hkosten@dock.nl of 06 59 91 70 82. 
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