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Aan het woord: Wendell en Ailson 

Sinds september lopen Ailson en Wendell stage bij Stichting Wijk voor Wijk 
in het kader van hun opleiding tot Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent. 
Hieronder een interview met deze jonge honden. Elk antwoord ontspoort binnen 
de kortste keren in andere gesprekken die nauwelijks te volgen zijn. Maar één 
ding wordt wel duidelijk uit het gesprek. “Jaah, Stichting Wijk voor Wijk, dat is 
gewoon een goeie plek, he.”

Daarom zit ik nu dus op deze opleiding
“Ik ben begonnen op een school waar ik niet goed zat” vertelt de 20 jarige 
Wendell. Tot 2 keer besloot hij te stoppen met een opleiding waarvoor hij 
zich had ingeschreven. “Het was niet waar ik op had gehoopt.” Via via kwam 
Wendell in contact met werkcoach Ivan van de Wijkwinkel. Hij hielp hem 
verder. Wendell werd getest en “uit die testen bleek dat ik beter naar school kon 
gaan. Daarom zit ik nu dus op deze opleiding.”
Ailson is 26 jaar, en zit in hetzelfde jaar als Wendell. “Als je werk zoekt heb je 
een diploma nodig en dat heb ik niet. Ik ben op m’n 13e van de Kaapverdische 
Eilanden naar Nederland gekomen. Ik denk wel dat dat een rol heeft gespeeld in 
hoe ik dingen heb aangepakt.” 

Het klopt met wat ik wilde
De leerlingen moeten 18 uur per week stage lopen. Ailson: “Ik wilde met mijn 
handen werken. Dat kan bij Stichting Wijk voor Wijk. We schilderen hier ook.”  

En dat komt goed uit want “ik zit te denken om een schildersopleiding te 
volgen.” 
“Ik ben meer van de hoveniers” vertelt Wendell. “Maar om stage te lopen bij 
een hovenier heb je een diploma of rijbewijs nodig.” Zaken die Wendell nu nog 
niet heeft, maar hij kan bij Stichting Wijk voor Wijk wel ervaring in de richting 
groen opdoen. “Tot nu toe heb ik nog maar weinig tuinklussen gehad maar nu 
we richting lente gaan verandert dat wel.” 

Zelfstandig werken
Wendell: “Het belangrijkste dat ik hier leer is zelfstandig werken. ” Ailson 
gaat verder: “Ik vind ook, ik heb niet steeds iemand in m’n nek…” hij trekt een 
benauwd gezicht en maakt hijggeluiden. “En inzicht” vullen ze verder aan. “Dat 
leren we hier ook. Als we een klus krijgen weten we oh, dit gereedschap moet ik 
hebben, enzo. 

Dat feestje, dat was gewoon dope
“Wat was het leukste tot nu toe bij Stichting Wijk voor Wijk?” vraag ik aan de 
jongens. Ailson reageert meteen: “Dat feestje, het 5 jarig jubileum, dat was 
gewoon dope. Het was gewoon gezellig. Ik vond het ook leuk om op te treden.” 
Wendell vult aan: “Ik vind het beter dan een bedrijfsuitje, dan ga je rustig naar 
het Wok café en het enige wat je doet is zitten, eten en praten. Hier hadden we  
gewoon een feest met mensen die lachen, mensen die praten, mensen die dansen, 
de wethouder die ook gewoon effe langs komt…”

Hier willen ze je leren kennen
Ook de sfeer bij Stichting Wijk voor Wijk vinden ze goed. Wendell: “We zijn 
hier gewoon allemaal collega’s en zo gaan we met elkaar om. Dat was vanaf 
het begin zo. Ik dacht, misschien gaan ze je eerst raar aankijken. Dat heb je bij 
sommige jobs, dan ben je de nieuweling.” Ailson reageert: “Nee, dat heb je hier 
niet. Hier maken ze een praatje en willen ze je leren kennen.” 

Die kou, hè. Dat vind ik niet leuk. 
Minder leuk: “Die kou, hè!” Ailson hoeft er geen seconde over na te denken. 
“Alleen maar die kou.” Wendell heeft meer op zijn hart: “Ik had nooit verwacht 
dat er milieubeheer was.” Ailson kijkt hem aan: “Dat maakt niet uit joh, dat zit 
in je hoofd.” Wendell werpt tegen: “Maar ik wilde niet milieubeheren, ik wilde in 
tuinen werken...” 

Het is gewoon een goeie plaats
Maar, al met al is toch de conclusie dat Stichting Wijk voor Wijk een “goeie 
plaats is om stage te lopen en een goeie plaats om vrijwilligerswerk te doen”. 
Ailson: “Zodat als je een uitkering hebt niet de hele dag thuis niets zit te doen.” 
Wendell: “Zodat je dagen snel voor bijgaan.” Ailson: “De weken gaan altijd al 
zo snel voorbij…” En zo loopt het gesprek weer van de rails….
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Uitslag prijsvraag
‘Tuk’s Palace’, dat staat op het gepersonaliseerde 
straatnaambord dat prijsvraagwinnares mevrouw 
Tuk op 31 januari in ontvangst heeft genomen. Zij 
schatte dat de medewerkers van Stichting Wijk voor 
Wijk bij elkaar opgeteld 478 jaar zijn. Daarmee zat 
zij maar 2 jaar van de werkelijke leeftijd die 480 is 
(was; inmiddels zijn er wat medewerkers een jaartje 
ouder). 
Komen de medewerkers van Stichting Wijk voor 
Wijk zo vaak bij haar over de vloer dat zij van 
iedereen weet hoe oud zij zijn? “Nee hoor, gewoon 
goed nagedacht” vertelt mevrouw Tuk. “Ik maak tot 
nu toe geen gebruik van de diensten van Stichting 
Wijk voor Wijk. Mijn echtgenoot doet alle klussen 

in huis en de tuin. Maar ik ken de medewerkers wel. 
Ik zie ze vaak aan het werk. Ze ruimen het vuil op in 
de straat. Geweldig. Ik maak ook vaak een praatje 
met ze. Als mijn man niet de klussen zou doen zou ik 
zeker Stichting Wijk voor Wijk laten komen.” 
Mevrouw Tuk was blij met haar prijs: “Tot nu toe 
hadden we geen naam en nummerbordje op ons 
huis en kon de postbode niet altijd ons huis vinden. 
Maar nu zal dat toch wel lukken!”

Stichting Wijk voor Wijk erkend 
leerbedrijf
Sinds september 2012 is Stichting Wijk voor 
Wijk erkend leerbedrijf voor de opleiding tot 
Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA). Deze 
opleiding richt zich op mensen zonder VMBO 
diploma of mensen die zijn uitgevallen op het MBO. 
Na een jaar kunnen zij aan de slag als assistent 
van een vakkracht of hun opleiding vervolgen op 
MBO niveau. De leerlingen doen 2 dagen per week 

praktijkervaring op. 
Dit jaar lopen Ailson en Wendell stage bij Wijk voor 
Wijk. Zij worden opgeleid in de richting Groen en 
Techniek. In de rubriek ‘Aan het woord’ vertellen zij 
meer over hun ervaringen tot nu toe. 



Jubileumfeest Stichting Wijk voor Wijk  
Zo’n 80 gasten - samenwerkingspartners, vaste klanten, 
buurtbewoners en (oud) medewerkers - hebben zich 
vandaag verzameld in een feesttent op het terrein van 
Stichting Wijk voor Wijk  om het jubileum van de  
stichting te vieren. Het is op de dag af 5 jaar geleden 
dat het openingsfeest plaatsvond. Toen waren er 3 
medewerkers, nu 15. 

De sfeer is goed. Naast de sprekers is er gevarieerd 
entertainment. De muziek van DJ HvB werd afgewis-
seld met rap van onze eigen Ailson en zijn matties. Het  
Mokumse duo Bar en Son van de toilet zorgde voor 
nog meer luchtigheid. De hapjes en drankjes werden 
geserveerd door de, in prachtige klederdracht gestoken 
dames van Turkish Delight. Naast hun exotische hapjes 
konden de gasten genieten van oer-Hollandse snert.

 

Wendell: “De mensen praten, lachen en dansen…”  
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Zo’n grote droom en torenhoge 
verwachtingen
Hugo Wemmers, initiatiefnemer en directeur Stichting 
Wijk voor Wijk 

“Vijf jaar geleden stond ik hier op het podium; alleen, 
met zo’n grote droom en torenhoge verwachtingen” 
Hugo Wemmers kijkt genietend de feesttent rond. 
“Vijf jaar later, vandaag de dag, zijn die dromen en 
verwachtingen uitgekomen” vervolgt Hugo. “We zijn net 
een groot gezin en de buurtbewoners kennen ons en wij 

kennen hen. Zonder de 
hulp van onze samenwerk-
ingspartners, met name 
de gemeente Dordrecht, 
Trivire en Woonbron had 
Stichting Wijk voor Wijk 
nooit kunnen uitgroeien 
tot de professionele or-
ganisatie die het nu is. 
Ons concept: veel individu-
ele begeleiding, aandacht 
en kleinschalig werken 
werpt zijn vruchten af.

Hugo Wemmers kijkt de 

feesttent rond.

Wijk voor Wijk maakt haar naam voor 100% waar
Jan Dirk Costeris, programmaleider van het  
Sociaal Programma

“Jullie zijn belangrijk en wij zijn trots op jullie om 3 
punten: 
1) Het werk dat jullie leveren. De service is altijd goed 
en door de kleinschaligheid kent iedereen elkaar. Bij 
noodsituaties is er altijd direct een oplossing.  
Dat werkt heel fijn.  
2) Jullie bieden medewerkers de kans op werk en/of 
een zinvolle en nuttige dagbesteding.  
3) Het hart zit op de juiste plek. Jullie zijn betrokken,  
lief en hebben energie. Dat blijkt overal uit. Stichting 
Wijk voor Wijk is een prachtige naam en dat maken  
jullie voor 100% waar.  
Mijn droom is dat jullie nog heel lang blijven bestaan en 
dat al het beheer in de wijk door jullie wordt gedaan.  
Zodat mensen uit de wijk echt voor de hele wijk werken”.

Jan Dirk Costeris en Mariska Wagner van het Sociaal 
Programma arriveren. Zij hebben een leuk servies 
meegenomen als cadeau. Dat kan goed gebruikt worden 
tijdens de dagelijkse lunch van de medewerkers.

Wijk voor Wijk doet ertoe
Bert van de Burgt, wethouder
“Stichting Wijk voor Wijk doet ertoe, niet alleen voor de 
wijk. Jullie hebben 5 jaar vol hobbels moeten nemen. 
Je doet ertoe als je mag werken naar vermogen, als 
je wordt aangesproken op wat je kunt. Daar is beleid 
voor en hier gebeurt het. Dus misschien moeten we dit 
op meerdere plekken doen.” De wethouder vergelijkt 
Stichting Wijk voor Wijk met een groot gezin waar 
iedereen elkaar kent. En hij raadt aan: “Hou het gezin in 

stand. Dit past ook 
in het beleid. Dat is 
voor mij belangrijk 
want dan weet ik 
‘de wethouder doet 
er ook toe’.”

Wethouder Van de 
Burgt: Wijk voor 
Wijk doet ertoe

Gewoon bijzondere mensen  
Wim van der Linden, directeur Trivire 

“Stichting Wijk voor Wijk zou ook Gewoon bijzondere 
mensen of Bijzondere gewone mensen voor mensen 
kunnen heten” vindt Wim van der Linden. “Want bij-
zondere mensen worden wel eens uitgesloten en hier, 
bij Stichting Wijk voor Wijk, wordt iedereen juist inge-
sloten. Zij krijgen de kans om hun capaciteiten in een 
warme en veilige omgeving in te zetten. Dat wordt op 

een bijzondere manier 
gewaardeerd door ge-
wone mensen. De kleine 
menselijke schaal, dat is 
het succes van Stichting 
Wijk voor Wijk.”

Wim van der Linden: 

Bijzonder gewaardeerdIk ben zo blij met deze onderburen
Er is een spontane en welkome programma-wijziging 
als de bovenbuurman van de stichting, de inmiddels 
100-jarige heer Van der Heijden het podium beklimt. 
Hij wil de jubilerende stichting ook graag feliciteren via 
de microfoon. “In de loop der tijd heb ik kennisgemaakt 

met het werk hier. Ik ben zo 
blij met deze onderburen. Ze 
doen van alles voor mij en zo 
af en toe geef ik iets terug. 
Ik weet dat sociaal werk 
vaak moeilijk is, maar het is 
ook dankbaar. Ze zijn voor 
mij een goede buur.”  

Wijk voor Wijk is blij 
met deze betrokken 
bovenbuurman

Wijk voor Wijk, bedankt voor al die mooie kansen
Ailson was niet alleen als collega aanwezig maar ook 
als artiest. “Ik heb opgetreden met een vriend: rapper 
en producer MC I. Ik ben Piri, zo noemen m’n vrienden 
me ook. Als rapper vertel ik over dagelijkse dingen die 
ik zie en doe. En nu hadden we ook een nummer over 
Stichting Wijk voor Wijk: “Ik wil iedereen bedanken 
voor al die open deuren en al die mooie kansen.” 

 
Rappers Piri en MC I 
geven een dope show

Bar & Son: “Wat is het hier toch hartverwarmend, 
wat een sfeer, wat een team, ik wou dat we zoiets in 
Mokum hadden”  

Namens de medewerkers
Bart Bürger, medewerker Stichting Wijk voor Wijk 
“Ik werk hier 3 jaar” vertelt Bart op het podium“ Het is 
afwisselend, leerzaam en we zijn met z’n allen één team. 
Iedereen wordt hier in z’n waarde gelaten. Daarom zijn 
wij heel blij met Barbara en Hugo en hopen we dat ze 
nog lang doorgaan.” 

Bart en Natasja bieden Barbara en Hugo een bos  
bloemen aan namens de medewerkers 
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 Edwin  Algemeen medewerker
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 Mattias    Bestuur, portefeuille Onderwijs & Stage
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 Shakib 

 Hendrik

 Gwen

Uitgelicht

Gwen
Sinds maart moeten we onze Gwen op de administratie missen. Maar wel om een mooie reden: zij is op 20 maart bevallen van een prachtige gezonde dochter: 
Olivia Rosa Maria. Het meisje groeit hard en kan al heel wat meer dan alleen maar slapen, eten en luiers volmaken. Ze geniet van de speeltjes in de box. De ouders 
zijn beretrots op hun kleine wondertje. Gwen heeft 4 jaar bij Stichting Wijk voor Wijk gewerkt. In die tijd heeft zij de administratie op poten gezet, was zij het 
aanspreekpunt voor klanten en organisaties en was de medewerkers tot steun. Gelukkig vangt Martijn haar deel van het werk op. 

In en uit

De medewerkers van Stichting Wijk voor 
Wijk zijn inzetbaar voor allerlei klussen. Er 
is altijd één overeenkomst: de medewerkers 
trekken de wijk in. In deze rubriek leest 
u meer over de klussen, de ervaring van 
de medewerkers en de reacties van de 
wijkbewoners. 

“We zijn een schuttinkje aan het zetten” vertelt 
Edwin. We zijn in de gezellige tuin van de heer 
Prent in Wielwijk. “Gisteren is de oude schutting al 
gesloopt en we gaan ook nog wat tegels leggen.” 

Aardig handig
“Vroeger deed ik dat soort dingen allemaal zelf, ik 
was aardig handig, al zeg ik het zelf” licht de 71 
jarige heer Prent toe. “Maar sinds vorig jaar heb ik 
een dubbele hernia en de behandelingen hebben 
tot nu toe helaas niet geholpen. Ik heb gelukkig wel 

lieve buren. Ze maaien m’n gras en ik hoef maar te 
kikken of ze staan voor me klaar.” De tuin is voor 
hem belangrijk. “Ik ging altijd naar de camping, 
maar dat gaat niet meer. Dus nu heb ik m’n 
aandacht gericht op de tuin.”
Deze klus is direct de eerste kennismaking met 
Stichting Wijk voor Wijk voor de heer Prent. 
“Omdat ik altijd alles zelf heb gedaan wist ik niet 
eens dat Stichting Wijk voor Wijk bestond. Nu ken 
ik het via Woonbron. Voor heel veel mensen is zo’n 
stichting een uitkomst. Er wonen hier genoeg oude 
van dagen die zelf niet meer alles kunnen. En het 
uurgeld is ook aantrekkelijk.”

Schuttingstress
Maar de tuin opknappen gaat niet zonder slag of 
stoot. “Haha, uh, het valt wel tegen” lacht Edwin. 
Het blijkt dat er een betonnen plaat onder het 
oppervlak ligt, juist daar waar de palen voor de 
schutting diep de grond in moeten. “Maar het is 
een leuke klus” vindt Bart desondanks. “Het gaat 
moeilijk maar dan moet je wel weer verzinnen hoe 
het moet en beslissingen nemen.”
Dat het niet allemaal van het leien dakje gaat is ook 
te zien aan het dikke verband om zijn vinger. “Ik heb 
me geschaafd. Het deed nogal pijn maar het wordt 
al weer minder. We hebben altijd een EHBO koffer 
bij ons voor dit soort gevallen” grinnikt hij. Dat 
‘altijd’ neem ik maar met een korreltje zout, het is 
een terugkerend onderwerp in de agenda. 

Bloed, zweet, tranen en resultaat
Omdat ik niet verder in de weg wil lopen vertrek ik 

weer. “Maar hoe is het afgelopen?” vraag ik Bart en 
Edwin een paar dagen later. “Uiteindelijk goed. Het 
heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar de tuin 
is erg opgeknapt met zo’n nieuwe schutting.” En 
het belangrijkste: “Meneer was ook tevreden.” Zo 
tevreden dat hij al een afspraak heeft gemaakt voor 
een nieuwe klus. Wordt vervolgd..? 

Op pad met…...  de schuttingplaatsers


