Domweg gelukkig in de Kerkhoflaan
Het wonderlijke verhaal begint met
een fraaie plaat, gemaakt door
fotograaf Menno Janssen, twaalf
jaar geleden. Daarop staat de van
oorsprong Venezolaanse
hoogzwanger geportretteerd ('Ik
stond echt op ploffen'), samen met
haar man Gilad (42) uit Israël. En,
natuurlijk, hondje annex
ontsnappingskunstenaar Shivi,
bijgenaamd Papillon.

Het vrolijke gezin van Gaby nu. Met
haar man Gilad, zoon Aidan (14) en
Daniel (12). En een nieuw hondje:
Benji.
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Twaalf jaar geleden. De toen
hoogzwangere Gaby naast Gilad. De
boerenfox Shivi haalde de respectabele
leeftijd van 17 jaar.
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Nee, benadrukt Gaby Guzman
(42) nog maar eens, ze wil nóóit
meer uit Nieuw Crooswijk weg. Al
komt de hemel naar beneden, dan
nog houdt zij met haar prachtige
gezin stand in het woninkje aan de
Kerkhoflaan, waar ze al een
eeuwigheid vertoeft. ,,Ik ben hier
supergelukkig'', luidt haar
conclusie. ,,Hier is de stad naar mij
toegekomen.''
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Kerkhoflaan. Twaalf jaar na dato
gaat de familie wéér op de kiek, nu
mét zoon Aidan (14) en Daniel (12),
die twee dagen ná de opname uit
2004 ter wereld kwam. En o ja,
boerenfox Shivi is recent als ouwe
dibbes van 17 jaar overleden.
Gaby: ,,We hebben een nieuwe
genomen, precies dezelfde soort.
Hij heet Benji.''

Op dat moment dreigde haar huisje
te worden afgebroken, net als een
groot deel van de directe
omgeving, om plaats te maken voor
nieuwbouw. Het leverde destijds
een golf van protest op, met als
resultaat dat het stulpje werd
gespaard. De familie kon zijn geluk
niet op.
De mededeling was bovendien dat
de komende tien jaar 'voorlopig niet
wordt gesloopt'. Niet echt een
harde toezegging, maar toch.
Gaby: ,,Ooit dacht ik: als we
kinderen krijgen, dan gaan we
groter wonen. Maar ik heb nu twee
zoons en zelfs de jongens willen
hier niet meer weg. We hebben een
grote tuin, een schuur, ruime
kamers. Met ook nog eens het
Kralingse Bos op een steenworp
afstand.''
De buurt is - in haar woorden - een
sprankelende community, een
prachtige mix van culturen, waar
mooie, blijvende vriendschappen
de sfeer bepalen. Hét voorbeeld
hoe je in oudere, goedkopere
woningen ook een gouden
toekomst kunt hebben. Dat er nu
wederom wordt gesproken over
grootschalige vervanging van liefst
20.000 exemplaren, doet haar
gruwen.
,,Het is best mogelijk om voor
relatief weinig geld woningen op te
knappen. Duurzaam renoveren, op
simpele manier het comfort
verbeteren. Dat is beter dan zoveel
mensen te ontwortelen, en er dan
oerlelijke gebouwen terug te
zetten.''
Domweg gelukkig in de
zaterdag 26 november 2016
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