
Haarlem, 1 februari 2022 

 

Inspraak Ontwikkeling Molenwijk-Noord 

Namens de huurders van de voormalige Grafische School en met name Stichting Mooizooi doe ik u 

deze brief toekomen. 

 
Stichting Mooizooi is reeds sinds 2012 gehuisvest in de voormalige Grafische School aan het 
Terschellingpad 2. 
Al vanaf het begin was ons duidelijk dat dit een tijdelijke situatie betrof en zijn wij heel dankbaar dat 
wij zo lang van deze plek gebruik kunnen maken. 
Met het oog op de ontwikkeling van dit gebeid willen wij toch ook onze stem laten horen. 
 
Mooizooi neemt een belangrijke sociale, duurzame en creatieve plek in in Molenwijk. 
Vanuit de hele buurt komen er mensen bij ons langs om te winkelen naar duurzame, hergebruikte 
materialen. Of om creatief bezig te zijn en elkaar te ontmoeten. 
 
Mooizooi werkt met meerdere partijen uit Schalkwijk nauw samen waaronder de Snuffelmug, 
Centrum Schalkwijk, het RIBW en Hattrick.  Wekelijks verzorgen wij een tussenschools atelier voor de 
leerlingen van de Waddenschool.  Deze kinderen ervaren Mooizooi als een fijne veilige plek waar zij 
nieuwe vaardigheden leren en sociale contacten op doen.  
 
Wij bieden leerlingen van verschillende scholen stageplekken en bieden waardevolle werkplekken 
aan inwoners van Molenwijk en omgeving. 
Vanuit heel Haarlem komen klanten naar Mooizooi toe maar ook vanuit heel Nederland. 
 
Naast dit alles vervullen wij een belangrijke rol in de het verduurzamen van verschillende 
afvalstromen.  Door onze materialen aan te beiden voor creatieve doeleinden krijgen deze 
reststromen een bijzondere waarde. 
Niet alleen worden vele m3 van de afvalberg gered, het afval draagt ook bij aan creatieve 
ontwikkeling en een algemeen welbevinden. 
Iedereen is welkom bij Mooizooi en dat zie je terug in onze vrijwilligers, dagbestedingsplekken, 
stagiaires en klanten. 
 
Onze werkwijze wordt opgemerkt in heel Nederland, zo zijn wij door verschillende fondsen 
benaderd.  Stichting Doen wil graag met Mooizooi in zee en zijn wij vanuit Rijkswaterstaat benaderd 
voor een grote Europese aanbesteding. Wekelijks ontvangen wij bezoekers vanuit heel Nederland. 
 
Mooizooi neemt in Haarlem een unieke plek in waar mensen graag komen en gebruik van maken. 
Jong, oud, kwetsbaar, zelfstandig, iedereen is welkom. 
 
Hoe belangrijk is terug te zien in hoe graag iedereen gebruik maakt van onze creatieve materialen.  
Van leerkrachten tot studenten, particulieren en BSO’s. Iedereen weet de weg te vinden, zo ook onze 
leveranciers. 
Menig bedrijf in Haarlem levert op regelmatige basis restmaterialen aan Mooizooi.  Enkele namen 
zijn Ikea, Het Waterlab,  Dnp,  La Houx, Tesselschade om zo maar een paar te noemen. 
 
Onze huidige locatie biedt heel veel mensen de mogelijkheid om op een goed bereikbare plek te 
kunnen winkelen, ontmoeten, leren en creatief bezig te zijn. 
 



In de voormalige Grafische School is een levendige broedplaats ontstaan met verschillende prachtige 
ondernemingen.  Deze versterken elkaar en de omgeving. 
Denk aan Landscape, een adviesbureau op het gebied van voedselbossen, INTK die nieuwe 
Nederlanders taalles biedt.  Sinds kort in The Montessori Village in het pand gehuisvest en worden er 
houtwerk cursussen gegeven door Diederik. 
Ook jongerenorganisatie Hattrick is gevestigd in TP2 (voormalige Grafische School).   
Mohamed El Mesbahe (oprichter Hattrick) is zelfs uitgeroepen tot Persoon van het jaar 2021.  Alice 
Taylor van Mooizooi werd hier al eerder voor genomineerd.  Ook won Mooizooi de Groene Mug 
Bokaal in 2016. 
Mensen en organisaties die een positieve bijdrage leveren aan de stad en wijk. 
 
Hoe zonde zou het zijn als Mooizooi en de andere organisaties verdwijnen uit Schalkwijk en met 
name Molenwijk.  Molenwijk is een prachtige wijk maar biedt weinig plekken waar al deze 
mogelijkheden samen komen.  Er is vanuit de wijk veel  behoefte aan ontmoetingsplekken waar ook 
nog activiteiten zijn die zoveel mogelijk mensen bereiken.   
 
Dit alles gebeurd aan het Terschellingpad 2. 
 
Graag zien wij dan ook dat Mooizooi wordt meegenomen in de ontwikkeling van Molenwijk omdat 
wij van onmisbare toegevoegde waarde zijn voor alle bewoners en organisaties. 
Wij bieden een laagdrempelige creatieve ontmoetingsplek waar iedereen welkom is en waar 
meerdere disciplines samen komen. 
 
Hartelijk dank voor jullie tijd en aandacht. 
 
Vriendelijke groet, 
Alice Taylor 
Directeur/oprichtster Stichting Mooizooi 


