
Ik heb eigenlijk geluk gehad...

‘Ik heb eigenlijk geluk gehad’,  
vertrouwt de 19 jarige Winny - stu-
dente Medewerker Maatschappelijke 
Zorg en sinds september stagiaire bij 
Wijk voor Wijk - me toe. 

‘Waarom?’ 

Ze lijkt bijna verbaasd over deze 
vraag, dan barst ze uit: ‘Omdat deze 
stageplek echt geweldig is. Ik leer, ik 
werk met mensen, ik zit niet zoals op 
sommige stageplekken stil, ik heb tijd 
voor m’n opdrachten en er is struc-
tuur.’ 

Ze vervolgt: ‘Ik hoorde in de laatste 
week voor de zomervakantie dat ik 
een stageplek nodig had voor dit jaar. 
Stichting Wijk voor Wijk was de eerste 
stageplek die voor mij interessant was 
en de eerste die op mijn sollicitatie 
reageerde, dus ben ik hier gekomen 
en dat heeft goed uitgepakt.’  
 

Ik kreeg het gevoel dat ik in een 
familie terecht kwam 

‘Toen ik hier aankwam voor het eerste 
gesprek had ik meteen het gevoel dat 
iedereen een connectie met elkaar 
had. Mensen zijn hier niet afstan- 
delijk, de werknemers nemen daad-
werkelijk moeite om me te leren ken-
nen als persoon.’  

Na haar sollicitatiegesprek werd 
Winny uitgenodigd voor de jaarlijks 
terugkerende barbecue voor de  
zomerstop. ‘Ik was wel nerveus maar 
wat ik heel leuk vond was dat de 
stagiaires van de jaren hiervoor er 
waren. Ik kon vragen aan hun stellen 
en er kwamen alleen maar positieve 
antwoorden uit en daardoor was ik 
ook weer gerustgesteld.’ 

Jong geleerd…

De eerste klus was niet direct de mak-
kelijkste. Winny vertelt: ‘Het was een 
tuinklus. Ik vind in de tuin werken leuk 

maar het was hartstikke warm, het 
onkruid kwam tot m’n knieën en het 
pad was niet meer te zien. Ik had echt 
iets van wow, dat is veel…’ 

‘Ik kan wel in tuinen werken; dat heb 
ik geleerd toen ik 13 was. Mijn broer 
en ik deden af en toe boodschappen 
voor buren. Toen zij  zelf hun tuin niet 
meer konden onderhouden zijn we 
hen ook daarbij gaan helpen. De man 
was tuinier en die heeft uitgelegd wat 
ik moest doen.’  
 
Nuchtere aanpakker

Winny is echt een nuchtere aan-
pakker, maar dat heeft ze moeten 
leren. ‘Ik kom uit Rwanda en daar 
hadden we het best goed en waren 
we gewend aan een hulp in huis. In 
Nederland kwamen we in een AZC 
terecht en moesten we alles zelf gaan 
doen. Mijn vader is wel een voorbeeld 
voor mij; hij heeft aangepakt en, met 
ondersteuning, alles zelf leren doen. 
Klussen heb ik van hem geleerd. En’, 
voegt ze op haar praktische manier 

toe: ‘als ik het niet weet dan zoek ik 
het gewoon op op internet.’ 

Doelen

Op de vraag: ‘wat zijn je doelen’, stokt 
het gesprek even. ‘Dat is wel een 
lastige vraag die je nu stelt.’ Winny 
kijkt me fronsend aan en gaat dan 
verder: ‘Het doel wat ik voor ogen heb 
is: weten wat ik in de toekomst wil 

Aan het woord: Winny 

Kijk*Kijk*Kijk
Culinaire wandeling door Crabbe-
hof - Kom erbij & eet met ons!

In het kader van de ‘Week tegen de 
eenzaamheid’ heeft Stichting Wijk 
voor Wijk op woensdag 2 oktober 
2013 deelgenomen aan een ‘Culinaire 
Wandeling’ door Crabbehof. Dit in 
samenwerking met verschillende 
organisaties uit Crabbehof. 

Plannen maken en knopen  
doorhakken

De landelijke Coalitie Erbij is de  
initiator van dit project en heeft in 
samenwerking met MEE organisaties 
in Dordrecht bij elkaar gebracht.  
Wijk voor Wijk was ook van de partij. 

Het bleef niet bij de eerste ontmoet-
ing. Er volgden verschillende afspra- 
ken om ideeën uit te wisselen, plan-
nen te maken, knopen door te hak-
ken, voorbereidend werk te doen, en 
er dan op de dag zelf, samen met veel 
vrijwilligers een feest van te maken. 

Al wandelend een complete  
maaltijd

Op vier verschillende locaties in Crab-
behof waren er prachtige zalen inge-
richt met lekkere gerechten. Voor een 
complete maaltijd kon men deze vier 
locaties bezoeken. 

Het aperitief (een heerlijke smoothie) 
werd geserveerd in Trefpunt de 

Nieuwe Stoof, waar deze Culinaire 
Wandeling met een toespraak werd 
geopend.

Het voorgerecht, een lekkere soep, 
bij DeetosSnel. Het hoofdgerecht, 
een Italiaans-Nederlandse lasagne bij 
Resto van Harte.

En niet te vergeten een grand dessert 
in het wooncomplex de Klockelaer 
waar de vrijwilligers van Wijk voor 
Wijk met veel plezier als gastheren en 
dames aanwezig waren. 

Bij elk ‘eetstop’ was er iets bijzonders 
te beleven; live muziek, het lezen van 
een verhaal en natuurlijk de gelegen-
heid om gezellig met elkaar in gesprek 
te gaan

Ongeveer 150 personen van alle 
leeftijden waren van de partij. De 
sfeer was ontspannen, gezellig en 
vrolijk.Het is een bijzonder geslaagde 
dag geweest. Voor herhaling vatbaar!

Werk in uitvoering

Wellicht is het al opgevallen; aan  
onze website wordt gewerkt!  
Hoewel hij niet graag in de schijn-
werpers staat, willen we hier toch 
even de aandacht vestigen op onze 
web-designer: Herbert Kroon van 
www.hurby.com Bij Wijk voor Wijk 
betrokken vanaf het eerste uur, en 

verantwoordelijk voor de vormgeving 
van onze huisstijl, website en  
nieuwsbrief. Lees bij ‘betrokken’ ook: 
voormalig werker in de zorg, vrijwil-
liger bij Wijk voor Wijk en daardoor 
goed op de hoogte van het reilen en 
zeilen binnen onze stichting

Alle complimenten die we de afgelo-
pen jaren ontvingen over de website, 
de nieuwsbrief etc. geven we hier 
graag, zwart op wit, door aan  
Herbert!

Vakantie
Wijk voor Wijk gaat 2 weken  
dicht om zo uitgerust 2014  
in te gaan.  

Het afgelopen jaar stond in het teken van het 5 
jarig jubileum van Wijk voor Wijk. Het is een heel 
mooi jaar geworden, waarbij het een enorme 
opsteker was om te merken hoeveel mensen onze 
stichting een warm hart toedragen.  
Dank daarvoor!

Inmiddels worden er voor 2014 weer volop plan-
nen gemaakt zodat we ook de komende 5 jaar  
succesvol, maar vooral met betrokkenheid en 
liefde voor de wijk, verder kunnen gaan. 

Wijk voor Wijk is dicht van 23 december t/m 6 
januari. 
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gaan doen,…, ik zit er een beetje mee 
in de knel. Waarschijnlijk criminologie 
studeren, maar het is nog uitzoeken.’ 

Haar stagedoelen heeft ze wel helder 
voor ogen: ‘Ik ben best dominant en 
ik moet leren hoe ik dat positief kan 
gebruiken zodat ik goed  leiding kan 
geven in een groep, dus niet bazig 

maar rechtvaardig zijn.’ Ze merkt al 
dat ze er beter in is geworden: ‘wat 
ik vooral in m’n oren heb geknoopt 
is: stappen terugdoen, niet alles voor 
iedereen voorkauwen, maar mensen 
het zelf laten oplossen in plaats van 
dat je het iemand voordoet.’ 

Niets wordt voorgekauwd…ik zou 
het niet anders willen!

Dat is de werkwijze van Wijk voor 
Wijk en dat geldt ook voor Winny. 
‘Dat vind ik zelf wel moeilijk:  je moet 
er zelf achter komen, ik moet zelf 
de mensen leren kennen en het zelf 
ervaren. Ik zou niet liever hebben dat 

het wel wordt verteld, ik vind dit veel 
beter, het geeft ook motivatie.’ 

‘Wil je tot slot nog iets melden?’ Win-
ny denkt een fractie van een seconde 
na: ‘Dat Wijk voor Wijk een goeie 
instelling is voor iedereen, maakt niet 
uit hoe of wat, maar er is altijd wel 
wat te doen voor iedereen.’Nieuwsbrief nr. 4 /2013
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In

Winny  Stagiaire MMZ (zie Aan het woord) 
Joeri  AKA student 
Hassan  Algemeen medewerker

Uit

Nancy  Uitgestroomd naar werk 
Znöneme  Uitgestroomd 

Uitgelicht: Nancy
‘Zo ben ik hier gekomen en zo ga ik ook weer weg’ 
snikt Nancy bij haar afscheidsetentje. ‘Toen ik hier 
kwam was ik in tranen van de spanning. Ik was al 
m’n zelfvertrouwen kwijt. Ik had het gevoel dat ik 
helemaal niet meedraaide in de maatschappij.’  
Eenmaal aan de slag bij Wijk voor Wijk herstelde 
dat zelfvertrouwen zich snel. ‘Ik werd gevraagd  
dingen te doen waarvan ik dacht maar dat kan ik 
toch helemaal niet en dan bleek ik het wel te  
kunnen. Dat gaf zo’n goed gevoel.’ Na  4 jaar thuis 
en een half jaar op de administratie bij Wijk voor 
Wijk werkt Nancy nu als buurtvrouw in Crabbehof. 

‘Ik werk bij de afdeling 
Maatschappelijk  
herstel, maatschap-
pelijker kan niet. Ik draai 
weer helemaal mee!’

De medewerkers van Stichting Wijk 
voor Wijk zijn inzetbaar voor aller-
lei klussen. Er is altijd één overeen-
komst: 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.

Doelgericht werken…

Vandaag loop ik een rondje mee met milieube-
heerders Bart en Joeri door Wielwijk.

Bakken leeg maken, nieuwe vuilniszak in de bak 
doen, prikkers pakken en de kaart van Wielwijk, met 
daar op de route die vandaag gelopen wordt. Ik pak 
de fotocamera, pen en papier. De voorbereiding is 
voltooid, we kunnen gaan.

Bart is een ervaren milieubeheerder met meer dan 
3 jaar werkervaring bij Stichting Wijk voor Wijk.  
Joeri, de jongste van allemaal, werkt sinds een 
maand als AKA stagiair.

Even niet op kantoor

Normaal zit ik op kantoor achter de PC en maak 
mee hoe de verschillende werkzaamheden worden 
verdeeld tijdens het werkoverleg, maar nu heb ik de 
mogelijkheid om het werk dat ze doen van dichtbij te 
zien en beleven. Wat doen ze? Hoe ervaren ze het?

Ik vind het een bijzondere ervaring om met deze 
mannen door de wijk te lopen en allerlei soorten 
afval op te ruimen met de prikkers. Het is indruk-
wekend hoe serieus Bart zijn verantwoordelijkheid 
neemt. Alles moet opgeruimd worden. 

Er ligt veel glas op de stoep. Ik pak de bezem en 
veeg alles bij elkaar en Bart helpt mee om het in de 
bak te gooien. Teamwerk!

Schaam je je niet?

Naast de variatie in het afval dat te vinden is komen 
er ook verschillende gesprekken tot stand. Een 
mooie manier om elkaar beter te leren kennen. 

Ik ging op pad met deze mannen om het werk dat 
ze doen van dichtbij te beleven. Maar het kreeg een 
hele ander wending. Bart en Joeri rapen het afval 
op met de prikkers en ik duw de bak. Het is even 
stil en dan komt er een onverwachte en confronter-
ende vraag van Bart aan mij: ‘schaam je je niet om 
dit werk te doen? Iedereen kan je zien als je de bak 
duwt.’ 

Ik moet even nadenken voor ik antwoord geef. ‘Nee, 
ik schaam me niet. Waarom moet ik me schamen? 
Ik doe samen met jullie wat iedere  persoon op deze 
aarde zou moeten doen, afval opruimen of beter 
nog, niet op straat gooien. Het is een manier van 
dienen.’ Een moralistisch antwoord misschien.

Ik vraag terug: ‘schaam jij je dan?’ ‘Ja, in het  

begin wel, toen ik net begon dit werk te doen. Veel 
mensen kennen mij hier in de buurt. Wat denken ze 
als ze mij zien afval opruimen? Maar nu niet meer, 
dit is wat ik doe en ik help eraan mee dat de wijk er 
goed uit ziet.’

Waardevol werk

Na een uur, lopen we terug met een volle bak afval. 
Het werk is nog niet af, Bart en Joeri gaan na een 
korte pauze weer terug om het af te maken.

Ik besef dat het meelopen en zien hoe deze mannen 
zich inzetten om het werk goed te doen mij heeft 
geholpen om ‘dit werk‘ en ‘deze mannen’ meer 
te waarderen.

‘We hebben gezellig doorgewerkt’, zegt Bart. Ik 
beaam dit!
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Op pad met… Bart en Joeri

In & Uit


