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Een duurzame 
Jungle in de 
Dapperbuurt
Jungle is het duurzame buurtcentrum van Amsterdam-
Oost waar buurtbewoners elkaar helpen om groener en 
milieubewuster te leven. Met praktische projecten helpt 
Jungle zoveel mogelijk Amsterdammers om betaalbaar 
en laagdrempelig mee te doen met het duurzaam en 
klimaatneutraal maken van de stad.
Meer informatie op www.jungle.amsterdam

Tekst: Wiljan Linders
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FIXbrigade 
Het fix-team komt langs om kleine maatregelen te nemen waar-

door je thuis minder energie verbruikt. 

// Lagere gasrekening.

// Een fijner binnenklimaat.

// Minder CO2-uitstoot.

// Minder vochtproblemen.

Afvalpaleis 
Zero-waste project. Een toonkamer waar je leert 

hoe je duurzamer kunt leven. Een weggeefwinkel, 

spreekuren, repair café, workshops. 

// Minder afval thuis.

// Gezonder eten.

// Duurzame levensstijl

// Zelf schoonmaak en beauty-producten maken.

// Zelf reparaties uitvoeren.

Kennis- en 
informatiecentrum voor 
duurzaamheid 
Advies aan bewoners (ook op maat), voorlichting, 

kennisuitwisseling met gemeente en div. organisaties 

en bedrijven. 

// Spreekuren voor energie, groen, circulair.

// Thema-avonden, workshops en cursussen.

// VvE-projecten.

// Advies op maat aan organisaties en particulieren.

Groengroep 
Een groep vrijwilligers maakt en onderhoudt het groen in de 

buurt. 

// Je buurtgenoten leren kennen.

// Een moestuin voor buurtbewoners.

// Een kwekerijtje voor de buurt.

// Meer beplante boomspiegels, geveltuinen en regentonnen.

// Verantwoord onderhoud van groen in de buurt.

// Ontwikkeling en uitvoer groenplan voor de buurt.

// Advies en hulp bij uitvoer aan buurtbewoners die willen 

    vergroenen.

// Minder wateroverlast en hittestress.

// Meer biodiversiteit.

De duurzame 
projecten van Jungle
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Interview koploper 
Jannekee Jansen 
op de Haar

Jannekee Jansen op de Haar coördineert 
de FIXbrigade en is de directeur van 
Jungle. Ze is 5 jaar geleden samen met 
een groep anderen Koplopers begonnen 
met het duurzaamheids- en ontmoetings-
centrum in de Dapperbuurt.

Waarom zijn jullie een leuke groep?
‘Binnen Jungle zijn er nu zoveel project-

groepen dan je ze niet meer op een hand 

kunt tellen en er zijn meer dan zestig 

vrijwilligers actief. Toch gaat het er hier 

best informeel aan toe en zijn er niet 

allemaal regels. Het is eigenlijk best een 

anarchistisch zooitje. Natuurlijk niet echt, 

maar als buurt-

bewoners een 

goed plan hebben 

kunnen ze daar bij 

ons gewoon mee 

beginnen.’

Waar komen jullie enthousiaste 
vrijwilligers vandaan?
‘Alle vrijwilligers hebben gemeenschap-

pelijk dat ze geïnteresseerd zijn in 

mensen en in wat er speelt in de buurt, 

maar verder zijn het hele verschillende 

mensen van alle leeftijden en achtergron-

den. Er helpen hier ook mensen met maar 

weinig geld, vluchtelingen en zelfs een 

paar mensen uit de andere kant van de 

stad. Sommige vrijwilligers kwamen bij 

ons via de Vrijwilligerscentrale, maar er 

zijn ook veel mensen op een dag gewoon 

binnen komen lopen.’  

Zijn er ook frustraties?
‘De gemeente is heel erg verkokerd en 

het is vaak niet duidelijk welke afdeling 

‘Groen leven 
is niet alleen 
voor mensen 
met geld’



verantwoordelijk is voor iets. Dat kost 

heel veel tijd. Ik merk wel dat veel 

ambtenaren hun best doen, maar soms 

word ik er gewoon gek van.’

Wie wil je helpen met de FIXbrigade en 
de andere projecten van Jungle?
‘Groener leven moet niet alleen iets 

zijn voor mensen met veel geld die 

een dure Tesla kunnen 

betalen of een koophuis 

hebben met zonnepan-

elen op het dak. De stad 

wordt pas echt duur-

zaam als iedereen mee-

doet, dus ook mensen 

met weinig geld. Daar 

zijn onze projecten ook 

op gericht, het moet makkelijk zijn 

om aan mee te doen, niet te duur en 

praktisch. 

Buurtbewoners zijn heel blij met het 

werk van de FIXbrigade. Alle kleine 

maatregelen zorgen dat je vaak wel 20 

procent energie bespaart. Laatst kwam 

hier een bewoner binnenlopen met een 

grote bos bloemen om ons te bedank-

en, ze had 500 euro teruggekregen van 

de Nuon.’

Met welk dier vergelijk je jullie groene 
project?
‘Een Egyptische mestkever, dat is een 

fijn kruipend beestje dat als eigen-

schap heeft dat het steeds opnieuw 

geboren wordt het dier staat symbool 

voor geluk en nieuw leven.’

Willen jullie nog verder groeien?
‘De kracht van Jungle is dat we een 

gemeenschap zijn van mensen die met 

duurzaamheid bezig willen zijn en geen 

grote hiërarchische organisatie waar 

vooral veel wordt vergaderd. We hoev-

en niet van 60 naar 600 vrijwilligers. Ik 

zie liever dat er 60 buurtjungles in het 

hele land komen die elkaar helpen en 

inspireren. Het zou fantastisch zijn als 

onze hoofd-fixer Francis, samen met 

zijn leerlingen-fixers Mussie, Omar en 

Naïf, een FIXbrigade in bijvoorbeeld 

Groningen kan trainen.’

Wat is jullie eerstvolgende feestje?
‘Er is hier elke week 

wel iets te vieren, 

maar binnenkort 

organiseren we een 

feestmiddag met 

een picknick zodat 

de vrijwilligers uit de 

verschillende pro-

jectgroepen elkaar weer eens kunnen 

ontmoeten en gezellig bijpraten.’ 

Wanneer steek je de vlag uit?
‘Als we te horen krijgen dat we nog een 

paar jaar in ons pand mogen blijven 

en als de gemeente een subsidie 

geeft waarmee ik onze hoofd-fixer 

een klein salaris van kan betalen. Er 

komen zoveel aanvragen binnen bij de 

FIXbrigade dat Francis er inmiddels vijf 

dagen per week aan werkt, eigenlijk is 

dat gewoon een baan.’ 

Wat wil je nog zeggen tegen Amster-
dammers in de Dapperbuurt?
‘Heb je vragen over hoe je het thuis 

goedkoop en makkelijk duurzamer kunt 

maken of wil je dat de FIXbrigade bij 

jou langskomt neem dan vooral con-

tact op. En als je zelf een groen idee 

voor de buurt hebt, wacht dan niet tot 

je alles geregeld heb met de gemeen-

te, maar begin gewoon!’
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‘Er is hier elke 
week wel iets 
te vieren’
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Zo werkt 
de FIXbrigade 

De FIXbrigade helpt mensen thuis te 

verduurzamen op een manier die goed is 

voor het milieu én de portemonnee. Als 

je een afspraak maakt komen de 

FIX-vrijwilligers langs om een plan te 

maken hoe je je huis met kleine maatre-

gelen energiezuinig kunt maken: radi-

atorfolie achter de verwarming, tocht-

strippen plaatsen of vervangen, een 

kattenluik tochtdicht maken, de CV-ketel 

zuinig instellen en naden en kieren dicht-

en. Voor mensen met een laag inkomen 

is het gratis. 

Bij de tweede afspraak komt de FIXbri-

gade het plan uitvoeren. De FIXbrigade 

belt om 10.00 uur aan en aan het einde 

van de dag heb je een duurzamer huis 

en aan het eind van de maand een lagere 

energierekening.
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02025 is een netwerk en platform voor en door Amsterdamse 
energiepioniers die verder willen kijken dan hun eigen voordeur. Een 
community van koplopers in de energietransitie die elkaar helpen met 
het effectieve verduurzamen van hun stad. Als bewoners en organisaties 
vinden we elkaar, leren we van elkaar en versterken we elkaar door kennis, 
ervaringen, initiatieven en netwerk te delen. Samen lukt het ons: schone, 
eerlijke en veilige energie voor heel 020. In 2025.

Volg ons       @02025amsterdam       02025amsterdam  of bezoek 02025.nl


