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Inleiding  

 

2019 was een jaar waarin ongelooflijk veel tegelijk gebeurde. In januari startten we ons 

actieonderzoek Impact voor de Wijk, waarvoor we regelmatig bijeenkomsten hadden met 

stakeholders die steeds een impuls gaven aan hoe we als sociale onderneming in de wijk 

willen staan. Naast onze gewone werkzaamheden was er de verbouwing van de nieuwe 

ruimte en de zoektocht naar middelen, materialen en mankracht daarvoor. In juni ging de 

pilot ’n schone straat…je hebt het zelf in de hand! van start. 

Op 26 september vierden we de opening van onze nieuwe locatie en ons 12½ jarig jubileum 

met een grandioos feest. Dezelfde dag dienden we een zienswijze in tegen het 

wegbezuinigen van participatieplaatsen en verdedigen we ons standpunt door, in 

gezamenlijkheid met andere sociale ondernemingen, in te spreken bij de Drechtraad. De 

noodzaak om ons beter te profileren in wie we zijn, wat we doen en welke waarde dit heeft 

werd hierdoor nog belangrijker.   

Zoals ik al zei, veel tegelijkertijd en dat zegt iets over hoeveel werk er is verzet en hoe 

letterlijk en figuurlijk verder is gebouwd aan Wijk voor Wijk. 

In dit jaarverslag geven we een impressie van een aantal activiteiten die hebben 

plaatsgevonden en lichten we enkele strategische thema’s toe. Veel plezier met lezen. 

Namens Team Wijk voor Wijk en het bestuur, 

Mirjam Karsten  

April 2020 
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Wijk voor Wijk in het kort 
 

Wijk voor Wijk is een kleinschalige sociale onderneming in de wijk Crabbehof. De primaire 

doelstelling van Wijk voor Wijk is het bevorderen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, 

participatie en samenredzaamheid. Zij doet dit door werkplekken met begeleiding te bieden.  

Medewerkers kunnen aan de slag in het team van Wijk voor Wijk vanuit dagbesteding, 

participatie, taalwerkstage, vrijwilligerswerk en stage. De werkzaamheden en activiteiten die 

door het team verricht worden komen ten goede aan de leefbaarheid in de wijk en aan 

bewoners met beperkte middelen en netwerk, in Crabbehof en Wielwijk.  

Wijk voor Wijk hanteert hierin de volgende uitgangspunten: 

• Passende begeleiding 

• Gelijkwaardigheid 

• Inclusie 

• Kleinschaligheid 

• Wijkgericht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Missie 

Wijk voor Wijk is een sociale onderneming die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

begeleidt in het optimaliseren van hun talenten en mogelijkheden.  Medewerkers leveren 

diensten aan de wijk, ontwikkelen zich en vinden aansluiting in de samenleving.   

Wij zijn kleinschalig, laagdrempelig en ons team is divers. Bij ons kun je meedoen. Met 

elkaar voor de wijk! 
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Team Wijk voor Wijk 
 

Medewerkers en beroepskrachten vormen samen het Team Wijk voor Wijk. 

Werkzaamheden in de wijk, overleg, activiteiten en training worden in gezamenlijkheid 

georganiseerd en uitgevoerd. In 2019 waren actief: 

✓ 29 medewerkers in het Team Wijk voor Wijk 

✓ 3 beroepskrachten 

✓ 4 bestuursleden 

 

Medewerkers 
 

Medewerkers werkten in 2019 in het Team Wijk voor Wijk in het kader van dagbesteding (4), 

participatie (11), taalwerkstage (1), praktijkstage Zorg (2), vrijwilligerswerk (8) en overig (3). 

Wijk voor Wijk heeft daardoor een divers team van medewerkers waarin iedereen kan 

bijdragen naar vermogen en kan werken aan zijn of haar persoonlijke leerdoelen. Het maakt 

niet uit of die leerdoelen liggen op het vlak van bijvoorbeeld taalbevordering, leren 

samenwerken, het constructief inzetten van energie of leren omgaan met gevoelens. 

De begeleiding van medewerkers bij Wijk voor Wijk is maatwerk. De structuur en werkwijze 

zijn in de basis hetzelfde voor de verschillende trajecten. De individuele begeleidingsvraag 

maakt het traject specifiek. 

 

Beroepskrachten 
 

In 2019 waren 3 beroepskrachten actief bij Wijk voor Wijk. Hugo Wemmers als directeur/ 

trajectbegeleider en Barbara Saarloos als coördinator/ werkbegeleider.  

Door de opdracht voor de pilot ’n schone straat…je hebt het zelf in de hand! waarvoor 

Barbara de project coördinatie uitvoert, is het mogelijk om een extra collega aan te trekken. 

Diana Henneken sluit aan als ZZP’er en houdt zich met name bezig met PR en communicatie 

en begeleidt de medewerkers van de redactie. 

 

 

 

 

 

 

Hugo Wemmers Barbara Saarloos Diana Henneken 
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Bestuur 
 

In 2019 telde het bestuur van Wijk voor Wijk (doorlopend) 3 leden. Mirjam Karsten als 

voorzitter, Falco Ballas als penningmeester en Mattias Kok als algemeen bestuurslid en 

waarnemend secretaris.  

In 2019 treedt Mattias Kok uit het bestuur. Falco Ballas is waarnemend secretaris. Esther van 

Beelen treedt aan als (aspirant) algemeen bestuurslid.  

Bestuursleden zijn onbezoldigd. 

 

 

 

 

 

 

Onderlinge samenwerking en overleg 
 

Bestuur en beroepskrachten werken nauw samen. Beleid en strategie worden in 

gezamenlijkheid vormgegeven en taken worden gedeeld waar dat kan. 

Medewerkers worden, zoveel als mogelijk, betrokken bij de werkzaamheden van bestuur en 

beroepskrachten en de strategische koers van de stichting. Dit creëert eigenaarschap en 

biedt ruimte voor initiatief. Door het jaar heen worden verschillende formele 

overlegmomenten gepland. In 2019: 

✓ 216 keer ochtendoverleg 

✓ 4 keer werkplaatsoverleg met medewerkers en beroepskrachten  

✓ 2 keer overleg medewerkers en bestuur 

✓ 3 keer voortgangsoverleg met bestuursleden en beroepskrachten 

✓ 2 keer bestuursoverleg  

 

Locatie 
 

Vanaf september opereert het team van Wijk voor Wijk vanuit de nieuwe locatie aan de 

Savornin Lohmanweg, centraal en zichtbaar in de wijk, toegankelijk voor (meer) bewoners 

en met mogelijkheden om uit te breiden in activiteiten.  

De locatie Troelstraweg is de uitvalsbasis voor de Kidsclub op woensdagmiddag en de Kleine 

Milieustraat. De tuin wordt gebruikt voor het geven van workshops tuinonderhoud voor 

medewerkers en bewoners. Op het buitenterrein worden containers en transportmiddelen 

opgeslagen.  

Mirjam Karsten Falco Ballas Mattias Kok Esther van Beelen 
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Wijk voor Wijk werkt 
 

Klussen voor particulieren 
 

Buurtbewoners kunnen klussen in en om het huis laten opknappen door Wijk voor Wijk. Ook 

wordt Wijk voor Wijk ingeschakeld voor verhuizingen die niet door de bewoner of zijn 

sociale netwerk kunnen worden uitgevoerd. In de zomer bestaan de meeste klussen uit 

tuinonderhoud. 

  

✓ In 2019 zijn er 64 klussen gedaan bij particulieren, waarvan het overgrote deel 

bestond uit tuinklussen.  

 

Structurele werkzaamheden in de wijk 
 

Deze opdrachten worden verstrekt door de gemeente Dordrecht, Woonbron, Trivire, de VvE 

S.M Hugo van Gijnweg en A-Garden. Het gaat om de volgende werkzaamheden: 

• Milieubeheer: het opruimen van zwerfafval.  

Wijk voor Wijk voert het milieubeheer uit in Crabbehof in opdracht van de gemeente 

Dordrecht, Woonbron en Trivire. In Wielwijk voert Wijk voor Wijk het milieubeheer 

uit voor Woonbron.  

• Afvalbakken: het legen van de openbare afvalbakken in Crabbehof. Op de hotspots 

gebeurt dit vaker dan bij minder gebruikte afvalbakken. Wijk voor Wijk voert deze 

werkzaamheden uit voor de gemeente Dordrecht. 

• Groenonderhoud: het onderhouden van gemeenschappelijk groen richt zich op het 

onderhoud van groenvoorzieningen. Het schoffelen en snoeien van 

groenvoorzieningen en het onkruidvrij maken van trappen in Crabbehof. Wijk voor 

Wijk voert deze werkzaamheden uit voor een VvE en de gemeente Dordrecht. 

• Kolken handmatig: het legen van kolken die niet mechanisch geleegd kunnen 

worden. Wijk voor Wijk voert deze werkzaamheden uit voor de gemeente Dordrecht. 

• Drijfvuil verwijderen: het verwijderen van zwerfafval in oppervlaktewater in 

Crabbehof. Wijk voor Wijk voert deze werkzaamheden uit voor de gemeente 

Dordrecht. 

 

In 2019 zijn:  

 

✓ 3647 uren besteed aan milieubeheer 

✓ 827 uren besteed aan het legen van afvalbakken 

✓ 83 uren besteed aan groenonderhoud 

✓ 9 uren besteed aan het legen van kolken 
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Incidentele werkzaamheden 
 

Deze opdrachten worden verstrekt door de gemeente Dordrecht, Woonbron, Trivire en 

(maatschappelijke) organisaties. Het gaat om grote en kleine klussen, zoals het verwijderen 

van grofvuil en fietswrakken, groenonderhoud, het opruimen van bladafval en het oplossen 

van wijklijnmeldingen.  

✓ In 2019 zijn 135 uren besteed aan incidentele opdrachten, waarvan 20 aan 

wijklijnmeldingen. 

 

Pilot ‘n schone straat…je hebt het zelf in de hand! 
 

In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Dordrecht, voert Wijk voor Wijk de 

pilot ’n schone straat…je hebt het zelf in de hand! uit. 

Aanleiding is onder andere dat Crabbehof te kampen heeft met relatief veel zwerfvuil en 

veel bijzet bij ondergrondse containers. 

Wijk voor Wijk staat positief tegenover de vraag om deze pilot uit te voeren: deze sluit aan 

op de werkzaamheden en werkwijze van Wijk voor Wijk en medewerkers van Wijk voor Wijk 

zijn bekend in de wijk door de opdrachten in de openbare ruimte. 

Wijk voor Wijk geeft invulling aan de pilot met verschillende activiteiten: een kleine 

milieustraat bij Wijk voor Wijk waar bewoners spullen kunnen brengen, een 

schoonmaakactie in de wijk in het voor- en najaar, een controle-ronde op grofvuil en bijzet 

bij containers en een bewonerspanel formeren en faciliteren. 

De aftrap was in juni en de pilot loopt door tot in 2020. 
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Samenwerkende organisaties, partners en  
Mede Mogelijk Makers 
 

In 2019 werkte Wijk voor Wijk, in opdrachten, activiteiten en (wijk)netwerken, samen met 

verschillende organisaties: 

Aafje, A-Garden Groenspecialisten, Baanbrekend Drechtsteden, , Buurtpreventie Crabbehof, 

Buurtwerk Dordrecht, ContourdeTwern, Da Vinci College, de Bibliotheek AanZet, Dordt 

Sport, Drechtse Stromen, Drechtwerk Groen, Durf, Duurzaamheidscentrum Weizigt, Geef 

het Dordt, Gemeente Dordrecht, Handhaving, Hans Petrischool, HVC Groep, MEE Plus, 

Operatie Steenbreek, Pameijer, Politie, Profila Zorg, Protestantse Zorggroep Crabbehoff,  

R-Newt, Sociale Dienst Drechtsteden, Sociale Wijkteams, Speelotheek Pip & Zo, SPUI93, 

Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht, Stichting Present, Trivire, VvE 

Hugo S.M. Hugo van Gijnweg, Woonbron en Yulius. 

Met Crabbehoeve, De Buitenwacht, Glintz, Stichting Helpende Handen Nederland, Turkish 

Delight en Wereldwijven Ateliers vormt Wijk voor Wijk het Platform Sociale Ondernemingen. 

Het actieonderzoek ‘Impact voor de Wijk’ was mogelijk dankzij een donatie van het 

VSBfonds en werd uitgevoerd door Erik Sterk (Buro Erik Sterk/De Veldwerkers) met 

praktische ondersteuning en interviews door Marion Hennink.  

Deelnemers in de klankbordgroep: Koos Bakker (Lions Dordrecht Host), Rob van Ballegooijen 

(Woonbron), Diana Henneken (Vrijwilligershuis Drechtsteden), Saskia Hooijmaaijers 

(gemeente Dordrecht), Marianne Levering (Trivire), Daniëlle Rap en Margriet van Diggelen 

(VSBfonds), Ifor Schrauwen (Het Vogelnest) en Mariëtte Teunissen (Zorgbelang Zuid-Holland) 

Deelnemers aan de focusgroep: Femke Spruit (Stichting Helpende Handen Nederland) , 

Maaike de Ruiter (Trivire), Remco de Rijk (Reclassering), Riet Duijkers (De Buitenwacht) en 

Jan-Dirk Costeris (DURF). 

Voor de verbouwing en inrichting van de nieuwe locatie van Wijk voor Wijk konden we 

rekenen op organisaties, bedrijven en personen die een bijdrage hebben geleverd in de 

vorm van geld- of materiaaldonaties en (professionele) vrijwillige inzet. We bedanken deze 

Mede Mogelijk Makers: 

Ad van Pelt, Albert Heijn van der Poel, alle anonieme donateurs, alle gulle gevers aan onze 

collecte, Annelies Bakker, Boels Dordrecht, Borgch, Chemours Dordrecht, De Stadsfabriek, 

Digital Building Blocks, D-Zaken, Garage van der Wolf, Geef het Dordt, Gemeente Dordrecht, 

Hanny Hueber, Heleen Korswagen, Jacco van der Waal, Jeroen Niemeijer, Lilian Biesheuvel, 

Lions Club Dordrecht Host, Marlon Goodett, Miki Systems, Mirjam de Swart, Naseeb Atassi, 

Niki de Leeuw, Nivoteq, Pepijn Saarloos, Ramses de Leeuw, Schildersbedrijf J. Vogelezang, 

Ton Vogelezang, Trivire, Venster Center, Vreeken’s Zaden en Wim de Grip. 

Dank aan Bianca Pipping van Speelotheek Pip & Zo, DJ Hans van Barele en Lidl Crabbehof 

voor hun bijdrage aan ons openings- en jubileumfeest.  
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Strategische thema’s 
 

In 2016 heeft Wijk voor Wijk haar strategische doelen vastgesteld en vastgelegd in het 

document ‘Wijk voor Wijk in beweging - Strategisch beleid 2016-2020.’ Doelen en acties zijn 

onderverdeeld in 5 thema’s:  

• Organisatie 

• Professionalisering 

• Begeleidingstrajecten 

• Financiële middelen en formatie 

• Samenwerking met opdrachtgevers en andere externen 

 

Uitgelicht: organisatie en professionalisering 

  

Impact voor de Wijk 

In januari 2019 startte het actieonderzoek naar de impact van Wijk voor Wijk op de wijk. Het 

onderzoek was mogelijk dankzij een donatie van het VSBfonds en werd uitgevoerd door Erik 

Sterk (Buro Erik Sterk/De Veldwerkers). Mirjam Karsten, Falco Ballas, Hugo Wemmers, 

Barbara Saarloos en Esther van Beelen (Wijk voor Wijk) namen deel in de projectgroep. 

Medewerkers van Wijk voor Wijk namen deel aan het onderzoek door het geven van 

interviews.   

In februari vond de eerste klankbordgroep bijeenkomst plaats, als onderdeel van een reeks 

van vier. De deelnemers in deze klankbordgroep hebben in het onderzoek, vanuit hun eigen 

perspectief, steeds de eerste input gegeven voor de vervolg stappen in het onderzoek. In het 

finale focus gesprek hebben zij gereflecteerd op de uitkomsten van de interviews en het 

documenten onderzoek. 

De presentatie van het onderzoek zal plaatsvinden in 2020, maar onze keuze voor actie 

onderzoek zorgt ervoor dat we gedurende het onderzoek al inzichten opdoen en impulsen 

krijgen om mee verder te gaan.  

Het onderzoek en de gesprekken maken ons alert op onze bescheidenheid. Onze ruimte aan 

de Troelstraweg past ook in dat beeld; in de plint alleen zichtbaar voor degene die weet wie 

en wat we zijn. Dit beeld past niet meer bij ons, met de verhuizing naar een centrale plek 

kunnen en willen we daar ook niet meer onderuit. Ons laten zien en vertellen over wat we 

doen is belangrijk. In het onderzoek komt naar voren dat we vier producten hebben: 

1. inzet op het vergroten van de zelfredzaamheid van de individuele medewerker 

2. inzet op het vergroten van de participatie van de individuele medewerker 

3. inzet op het vergroten van de samenredzaamheid van de wijkbewoners 

4. inzet op de beleving van schoon, heel en veilig in de wijk 

Door deze indeling leren we om bepaalde activiteiten en effecten niet als bijzaken te 

vermelden, maar deze te profileren als bewuste inspanning en effect. Activiteiten die we 
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afgelopen jaren hebben gedaan gericht op verbinding in de wijk, zoals het project 

Zwerfkunst en Zwerfletters, kunnen als ze structureel worden ingezet betekenisvol zijn in het 

verkrijgen van meer samenhang in de wijk.  

Het onderzoek maakt dat we ons pay-off veranderen in Met elkaar voor de wijk! Ook onze 

missie formuleren we opnieuw.  

Bij het inspreken bij de Drechtraad in oktober hebben we al profijt van deze ontwikkeling, 

doordat we de waarde van werken voor de participant en onze wisselwerking met de wijk 

goed onder woorden brengen.  

 

Uitgelicht: begeleidingstrajecten 

 

In 2019 zijn we onverminderd actief doorgegaan met contact maken en onderhouden met 

samenwerkingspartners. Dit heeft onder andere geresulteerd in periodiek overleg en een 

intensievere samenwerking met het Sociaal Wijkteam en Yulius. Voor het eerst worden een 

aantal medewerkers via hen toegeleid. Met Profila Zorg hebben we een overeenkomst voor 

onderaannemerschap afgesloten.  

In 2019 hebben we verkennende gesprekken gevoerd met Reclassering voor de uitvoering 

van werkstraffen. Een samenwerkingsovereenkomst wordt in 2020 verder uitgewerkt.  

 

Uitgelicht: samenwerking met opdrachtgevers en andere externen 

 

Platform Sociale Ondernemingen 

In oktober nemen we, naar aanleiding van de voorgenomen bezuinigingen van de 

Drechtsteden in het Sociaal Domein, het initiatief om een aantal sociale ondernemingen te 

benaderen in Dordrecht om zo gezamenlijk op te kunnen trekken naar de Drechtraad. We 

besluiten het contact onderling te behouden en te versterken. In 2019 zijn we vier keer bij 

elkaar geweest om van en met elkaar te leren. Een van de acties die we hebben 

ondernomen als platform is dat we, samen met de Sociale Dienst Drechtsteden, een 

praktijkdag zullen organiseren voor alle bedrijven waar participanten aanwezig zijn.  

Pilot No-Label 

Aan het einde van het jaar worden we door de projectleider van de No-Label pilot benaderd 

of we voor het derde jaar van de pilot een van de drie betrokken initiatieven willen zijn. Ons 

uitgangspunt dat we ontschot werken en dat medewerkers al vanaf de start met 

verschillende achtergronden in ons team zitten sluit naadloos aan. Met de No-Label gelden 

kunnen we in 2020 meer uren begeleiding inzetten en beter kwartiermaken. Gemonitord 

wordt of hierdoor ook een grotere groep mensen ons weet te vinden als plek om weer mee 

te doen.  
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Jaaroverzicht  

 
In dit jaaroverzicht blikken we terug op activiteiten, gebeurtenissen en mijlpalen in 2019. 

 

 

 

 

 

 

  

Op de nieuwe locatie wordt door het Team 

Wijk voor Wijk geschuurd, geplamuurd, 

gekit en geschilderd. De ruimte frist er flink 

van op! 

Maar er staat nog veel meer te doen, zoals 

de kantoorruimtes bouwen, een keuken 

plaatsen, elektra en leidingwerk aanleggen… 

Eind januari maken we kennis met Ton, een 

super ervaren timmerman die met pensioen 

is. Hij helpt ons, op vrijwillige basis, uit de 

brand en start direct met het bouwen van 

de kantoren! 

Hoe kan Wijk voor Wijk de impact die ze 

heeft verzilveren in termen van 

samenwerking en/of financiering?  

Om daarachter te komen start in januari een 

impactonderzoek. Het onderzoek is mogelijk 

dankzij een donatie van het VSBfonds en 

wordt uitgevoerd door Erik Sterk. 

Beroepskrachten en bestuursleden nemen 

deel in de projectgroep.  

Op de nieuwe locatie in aanbouw vindt in 

februari de eerste klankbordbijeenkomst 

plaats met diverse stakeholders. 

In maart organiseert het Vrijwilligershuis 

Drechtsteden een vrijwilligersmarkt voor 

mensen die met pensioen zijn of dat 

binnenkort gaan. 

Vrijwillige inzet biedt veel kansen is de 

boodschap. Sociale contacten, actief blijven, 

nieuwe mogelijkheden, voldoening en 

waardering. 

Johan, die vrijwilliger is bij Wijk voor Wijk en 

78 jaar jong, weet dat als geen ander. Op de 

vrijwilligersmarkt stort hij zich met verve op 

zijn rol als ambassadeur! 
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Plogging Challenge voor Dordt Schoon! 

Dordt Sport, Duurzaamheidscentrum 

Weizigt, MEE Buurtwerk en Wijk voor Wijk 

werken samen in deze sportieve én schone 

activiteit. 

Veertien kinderen gingen de uitdaging aan: 

rennen en afval opruimen tegelijk. Op het 

parcours van meer dan een kilometer 

hebben ze een heleboel afval opgeruimd. 

Na afloop een schonere wijk én een 

vrijkaartje om te gaan zwemmen voor deze 

toppers! 

 

 
De werkzaamheden aan de nieuwe locatie 

dreigen te stagneren, maar in maart komt 

onze redding: Lions Club Dordrecht Host 

steunt Wijk voor Wijk met een donatie van 

maar liefst € 10.000 !!! 

Dankzij deze donatie kunnen we weer volle 

kracht vooruit en is de voltooiing van de 

verbouwing, vóór ons jubileum in 

september, een haalbaar doel. 

In juli toosten we met Koos Bakker van de 

Lions Host op de resultaten die behaald zijn 

dankzij de donatie.   

 

Alle werkzaamheden in de wijk gaan 

gewoon door, terwijl de verbouwing in volle 

gang is en het impactonderzoek loopt.  

Het is een vol en soms rommelig en onzeker 

jaar voor het team van Wijk voor Wijk. Even 

ontspannen op z’n tijd is dan extra 

belangrijk. 

Met een zonnig Paasweekend in het 

vooruitzicht nemen we de tijd om te 

genieten van een lekkere en gezellige lunch 

met elkaar. 
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In juni is de aftrap van de pilot ’n schone 

straat…je hebt het zelf in de hand! met een 

grote schoonmaakactie in Crabbehof. 

Op en rond het buitenterrein van Wijk voor 

Wijk zijn er diverse activiteiten. Er staat een 

grote container waar bewoners uit 

Crabbehof grofvuil in kunnen leveren, om 

half een zat de eerste container tjokvol! 

Een geslaagde aftrap in samenwerking met 

de gemeente Dordrecht, HVC Groep, Geeft 

het Dordt, Speelotheek Pip & Zo en Operatie 

Steenbreek. 

 

 

 

 

Traditiegetrouw wordt de vakantie ingeluid 

met een barbecue. Tijd voor ontspanning!  

De verbouwing van de nieuwe locatie is ver 

gevorderd, maar nog niet af. Tijdens deze 

vakantie wordt door vrijwilligers Ton, Hans 

en Johan doorgewerkt en ondanks de 

hittegolf plaatsen ze het plafond in de 

werkplaats!  

Na de vakantie dan echt de laatste loodjes 

van de verbouwing en ‘in stukjes en beetjes’ 

de verhuizing. Maandag 23 september 

starten we op onze nieuwe werkplek. 

 

 

 
Op 26 september is het zover. Wijk voor 

Wijk viert de opening van haar nieuwe 

locatie en haar 12½ jarig jubileum! 

We zijn trots op wat we bereikt hebben en 

enorm blij met alle hulp die we daarbij 

gekregen hebben. De nieuwe locatie biedt 

volop mogelijkheden voor de toekomst. 

Het was een geweldig feest met veel oude 

bekenden, maar ook nieuwe gezichten. 

Wethouder Marco Stam verricht de officiële 

opening met de onthulling van het bord met 

Mede Mogelijk Makers.  
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Het Drechtstedenbestuur kondigt 

voorgenomen bezuinigingsmaatregelen aan, 

waaronder het schrappen van de 

participatieplaatsen. Het nieuws komt als 

een donderslag bij heldere hemel. 

Wijk voor Wijk dient een zienswijze in. Op 1 

oktober spreekt bestuursvoorzitter Mirjam 

Karsten de Drechtraad toe met een dringend 

appel om niet akkoord te gaan met het 

schrappen van participatieplaatsen.  

De uitkomst is een time out voor het 

uitwerken van een nieuw voorstel. 

 

 

 

 

 

In november vindt de Beursvloer Dordrecht 

plaats. Wijk voor Wijk is erbij!  

Voor Barbara is het de derde keer dat zij 

Wijk voor Wijk vertegenwoordigt, voor 

nieuw aangetreden bestuurslid Esther van 

Beelen de eerste. 

Altijd spannend of het lukt om te matchen, 

maar net als voorgaande jaren is de 

beursvloer een succes. Na een enerverende 

avond zijn we dik tevreden met zeven mooie 

matchovereenkomsten op zak! 

De goed uitgeruste werkplaats die Wijk voor 

Wijk heeft biedt nieuwe kansen, 

bijvoorbeeld upcyclen. Van gevonden 

voorwerpen of restmaterialen maken we 

iets nieuws. 

Op de Sinterkerstmarkt van Geef het Dordt 

zijn we van de partij met een kraam upcycle 

producten voor een zacht prijsje. 

Met de verkoop loopt het niet storm, maar 

de sfeer is goed en dankzij de Kerstman en 

de warme chocomel hielden we het warm in 

onze kraam. 
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Op de nieuwe locatie heeft Wijk voor Wijk 

alle ruimte voor workshops en 

bijeenkomsten. 

In december geven de energie 

ambassadeurs van Drechtse Stromen op 

onze locatie een workshop over energie 

besparen, voor ons team en voor bewoners. 

Na de workshop heeft een van de bewoners 

zich aangemeld als ambassadeur voor 

Drechtse Stromen. 

Voor 2020 zijn er plannen voor een 

samenwerking met Drechtse stromen. 

 

 

 

 

 

 

In de pilot ’n schone straat…je hebt het zelf 

in de hand! werkt Wijk voor Wijk samen met 

een groepje zeer betrokken moeders. Zij 

leveren input en werken mee in de Kidsclub. 

In de Kidsclub ruimen kinderen op 

woensdagmiddag zwerfafval op in hun 

straat. Dat deden ze tot in december! 

In de laatste week sluiten we de Kidsclub af 

met een etentje, bedacht door de kids en 

klaargemaakt door de moeders. Een 

feestmaal! Voor de moeders is er een 

presentje als dank voor hun inzet. 

 

In 2018 waren we er stellig over: volgend 

jaar sluiten we af met een diner op de 

nieuwe locatie. En zo geschiedde! 

Hillie en Krzysztof bereiden een feestelijk 

buffet, penningmeester Falco Ballas leeft 

zijn kookkunsten uit op een heerlijke 

winterstoof. Een extra verrassing dit jaar: 

Bitcom schenkt kerstpakketten aan het 

team van Wijk voor Wijk en komt deze 

persoonlijk afleveren. 

Een supergezellige avond. We kijken uit naar 

het nieuwe jaar! 
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Het financieel overzicht 2019 is te downloaden op www.wijkvoorwijk.nl 

 

Vooruitblik 2020  

 

2019 heeft ons veel inzichten en mogelijkheden gebracht om mee aan de slag te gaan in 

2020. Met de uitkomsten van het onderzoek bekwamen we ons verder in een manier van 

werken die de samenhang in de wijk versterkt. We versterkende samenwerking met andere 

sociale ondernemingen.  

Door middel van story telling maken we meer en beter zichtbaar wat we doen bij Wijk voor 

Wijk en hoe en voor wie dat van waarde is. De No-Label manier van werken breiden we 

verder uit.  

De mogelijkheden die de nieuwe locatie biedt zullen we verder verkennen en gebruiken en 

we gaan onverminderd door met het werven van nieuwe medewerkers.  
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