
 

       Zoek de verschillen

Een Somalische jongen die niet veel 
praat. Wat zit er in deze stille jongen? 
Wie is hij, vraag ik me af.

Er zijn al weer 5 maanden verstreken 
sinds hij bij Stichting Wijk voor Wijk 
aan het werk is. Tijd om hem beter te 
leren kennen en hem voor te stellen. 
Terwijl Hassan met een paar collega’s 
hard aan het werk is, ga ik even langs 
voor een praatje.  

Hassan, een 27 jarige serieuze jongen 
die in 2009 naar Nederland kwam, 
nadat hij alles achter zich heeft  
gelaten. In Nederland mag en moet 
hij een nieuw leven opbouwen. 

Anderhalf jaar lang heeft hij NT2  
(taalcursus Nederlands) gedaan.  
‘Nederlands vind ik best moeilijk. 
 Ik moet nog verder leren’, zegt hij. 

Als jongetje wilde hij automonteur  
of elektricien worden.

Ik wil iets doen

‘Hoe ben je hier gekomen?’ vraag ik. 
‘Ik wilde iets doen! De hele dag rond-
hangen is niets voor mij. Via het SSKW 
(Stichting Sociaal Kultureel Werk) op 
de Singel kwam ik in contact met Wijk 
voor Wijk. 

Mijn eerste impressie was goed;  
uitdagend, spannend. Ik wist niet  
precies wat ik kon verwachten,  
maar had veel zin om te beginnen.’ 

 
Milieubeheer… is dat alles?

‘Op mijn eerste werkdag bij Wijk voor 
Wijk stond milieubeheer (zwerfvuil 
opruimen) in de agenda, de volgende 
dag ook en de dag daarna ook. Toen 
dacht ik, is dat alles wat Wijk voor 
Wijk doet? ’zegt hij grappend. 

‘Later kwamen het onderhouden 
van tuinen en andere klussen erbij. 
In de tussentijd heb ik mijn rijbewijs 
gehaald, dus mag ik vaak de bus van 
Wijk voor Wijk rijden.’ Inmiddels is 
hij ‘vaste chauffeur’ bij de stichting. 
‘Ik kijk er naar uit om elke ochtend bij 
Wijk voor Wijk aan de slag te gaan. 
Wat voor klus staat er vandaag in de 
agenda? Met wie? Wat ga ik vandaag 
leren?’ Hij is een enthousiaste, gemo-
tiveerde jongen, merk ik. 

‘Ik wil meer leren, nieuwe uitdagingen 
aangaan en daar zorgen ze goed voor. 

 
Tot nu toe heb ik alleen maar klus-
sen gedaan die ik nooit eerder heb 
gedaan.’

Wijk voor Wijk is gewoon leuk

‘Mijn ervaring bij Wijk voor Wijk is 
gewoon erg leuk. Elke dag nieuwe 
dingen leren en doen. Mijn vrienden 
moeten eigenlijk ook hier komen 
werken, want hier leer je veel en je 
bent bezig met goede dingen. Je krijgt 
op een positieve manier te horen dat 
je waardevol bent, maar ook dat je 
moeite moet doen om iets te bereiken’ 
vult hij aan.

‘Dit is de eerste plek in Nederland die 
ik meemaak, waar iedereen samen 
aan tafel gezellig zit te lunchen.  
We zijn allemaal collega’s van elkaar, 
Hugo en Barbara inbegrepen, en met 
elkaar bespreken en lossen we de 
problemen op.’  

Professioneel schilder, dat lijkt 
me wel wat

‘Van alle klussen die ik tot nu toe heb 
gedaan is schilderen het leukste. Het 
is de eerste keer dat ik schilder, dat 
ik een kwast in mijn handen heb. Dit 
werk kan ik, denk ik, zelfstandig doen. 
Ik wil graag een opleiding volgen hier 
in Nederland, zodat ik makkelijker een 
goede baan kan krijgen. Professioneel 
schilder, dat lijkt me erg leuk.’

Struiken uitgraven…minder leuk

‘Struiken uitgraven vond ik best moei-
lijk. Zwaar werk en het regende ook 
nog…’ vertelt hij lachend. ‘Ik doe wat 
er gebeuren moet, er staan allerlei 
klussen in de agenda. Ik zeg niet zo 
snel: nee, ik doe het niet.’

Toekomst?  

‘Ik weet niet wat de toekomst mij 
brengt. Ik hoop wel een goede, leuke 
en betaalde baan te vinden.’ Het is 
even stil en dan, op overtuigende 
toon.… ‘ik wil alle categorieën rijbe-
wijs halen.’ 
 
Veel auto’s

‘Wat zou je anders willen bij Wijk voor 
Wijk?’ vraag ik. Hij haalt diep adem, 
zijn gezicht straalt en zonder veel na 
te denken zegt hij: ‘Ik hoop dat Wijk 
voor Wijk groot wordt, met veel auto’s 
en medewerkers. Het is een geweldige 
plek om te werken!’

Aan het woord: Hassan

Me llamo Griselda, y soy de Argentina…
‘Griselda is mijn naam, ik kom uit Argentinië. Nederlands spreek ik goed 
maar Spaans is mijn moedertaal.’ Zo stelde zij zichzelf voor op onze website. 
 
Een jaar alweer zet Griselda zich met ‘Nederlands hart en Argentijnse ziel’ 
in voor Wijk voor Wijk. Ze schrijft voor de website en ging voor de vorige 
nieuwsbrief ‘Op pad met Bart en Joeri’.

In het najaar van 2011 bracht Wijk voor Wijk haar eerste nieuwsbrief uit, 
bedacht en geschreven door Judy Weterings. Inmiddels is Judy secretaris  
van ons bestuur, waardoor haar taken behoorlijk uitgebreid zijn.  
 
Het schrijven van de nieuwsbrief zal Griselda voortaan voor haar rekening 
nemen. Een hele prestatie om te schrijven in een taal die niet ‘de taal van  
je moeder’ is. 

We zijn trots op het resultaat! 
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Arie van Duijn 
Sociaal Wijkbeheerder van 
Trivire in Crabbehof

Stichting Wijk voor Wijk werkt ‘hand 
in hand’ met Trivire om de bewoners 
van Crabbehof de hulp te bieden die 
nodig is. 
 
Sinds januari dit jaar is Arie van Duijn, 
samen met zijn collega Marja Thijs-
sen, de Sociaal Wijkbeheerder van 
Trivire in Crabbehof. 
‘Als Sociaal Wijkbeheerder ben ik 
bezig met het bevorderen van de 
sociale samenhang in de wijk, en 
dat houdt in dat er drie belangrijke 
doelstellingen zijn: het dagelijkse 
contact met bewoners in de wijk, het 
beheren van wooncomplexen en het 
bijdragen aan de milieuvriendelijkheid 
en veiligheid in de wijk. Dit doe ik 
samen met een team, waarvan onder 
andere politie, toezicht, gemeente en 
Wijk voor Wijk deel uit maken.’    

Ik bezoek Arie van Duijn nog op het 
oude adres van Trivire in Crabbehof. 
Inmiddels is het wijksteunpunt Crab-

behof verhuisd naar de Wibautstraat.  
Er staat alleen maar een bureau in het 
kantoor, de rest is al weg. Terwijl Arie 
een kop koffie zet voor ons, vertelt hij 
iets over zichzelf. ‘Zo weet jij alvast 
wie je gaat  interviewen’ zegt hij met 
een lach. 
 
Het is buitengewoon bijzonder hoe 
iemand zo veel en zulke verschil-
lende dingen doet en meemaakt in 
het leven. Van beroepsmilitair naar 
een bloemen- en planten bedrijf, van 
schilder en leraar naar sociaal wijkbe-
heerder. ‘Ik werk graag met mensen 
en dichtbij de mensen.’ 
 
Een ondersteunende rol 
 
‘Ik ben gewoon op Wijk voor Wijk 
afgestapt. Bij de eerste ontmoeting 
al voelde het gelijk goed. Het is een 
betrouwbaar leerwerkbedrijf dat 
goed bekend staat in de wijk en toe-
gevoegde waarde heeft voor de leef-
omgeving. In de korte tijd dat ik hier 
werk ervaar ik een prettige samen-
werking. Wijk voor Wijk is in ontwik-

keling, een voorbeeld in de wijk. 
Mijn rol ten opzichte van de sticht-
ing is ondersteunend, bijvoorbeeld 
door het leveren van opdrachten. 
Wijk voor Wijk is nauw betrokken 
geweest bij de verhuizing van ons 
wijksteunpunt en schildert portieken 
van Trivire aan de Troelstraweg. Ook 
informeer ik de bewoners over de 
diensten die Wijk voor Wijk biedt. 
Ze kunnen er voor allerlei klussen 
terecht.’ 
 
Vasthouden en ontwikkelen 
 
‘Door alle onrust van deze crisistijd 
is het moeilijk om vast te leggen hoe 
de toekomst eruit zal zien op lange 
termijn. Ik hoop dat we vasthouden 
wat we samen hebben bereikt en de 
samenwerking verder ontwikkelen. 
Daar maak ik me sterk voor.’ 

Het gesprek gaat ontspannen door. 
Het is te merken dat deze man veel 
plezier heeft in wat hij doet. 

 
‘Samen werken is 
 samen doen 
om de wijk schoon  
en leefbaar te maken 
waar de mensen 
prettig kunnen wonen…’ 
 
Ik vul aan:  
‘zodat je ziet,  
ze zijn trots op hun wijk’ 
 
‘Je kan er altijd een gedicht van  
maken’ zegt hij lachend.’ 

Interview
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Locatie: 
      Troelstraweg 180 Dordrecht 

      14.30 u inloop, hapje & drankje 
      15.00 u de officiële ingebruikname   
                                    15.20 u meer hapjes & drankjes

           UITNODIGING 
                      

Op woensdag 28 mei om 15.00 uur nemen we onze nieuwe bus officieel in gebruik.
 

                   
Je bent van harte uitgenodigd om dit met ons te vieren!

 

                 
                

Graag tot ziens,
 

                  
Stichting Wijk voor Wijk
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Wijk voor Wijk heeft € 10.000
van het Oranje Fonds ontvan-
gen om een nieuwe bus aan te 
schaffen.

Deze bus wordt gebruikt om de
gereedschappen en materialen 
te vervoeren die de medewerk-
ers nodig hebben om hun werk 
uit te voeren.
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Bij Stichting Wijk voor Wijk zijn mensen om allerlei 
redenen actief. Naast de medewerkers uit de  
primaire doelgroep zijn er onder andere mensen 
werkzaam die aan de slag willen blijven tussen 2 
banen in, die werkervaring in een specifieke richting 
willen opdoen, of naast hun baan een bijdrage  
willen leveren aan de maatschappij. 

Op dit moment staan onderstaande vacatures open: 
 
Vrijwilliger klussen 
Deze vrijwilliger verricht diverse klussen voor  
bewoners en voor bedrijven en instellingen. 
De moeilijkheidsgraad van de werkzaamheden 
wordt bepaald door de capaciteiten van de  
vrijwilliger. Indien gewenst kan deze functie  
gecombineerd aangeboden worden. 
 
Voorbeelden van de werkzaamheden zijn:  
- Het ophangen van een lamp, schilderij,   
 boekenplank, gordijnrails en dergelijke. 
- Het plaatsen van een tuinhek of schutting. 
- Het in elkaar zetten van meubels. 
- Het witten van plafonds, het schilderen van   
 deuren en dergelijke. 

 
 
Vrijwilliger tuin- en groenonderhoud 
Deze vrijwilliger onderhoudt tuinen van buurt-
bewoners die dit zelf niet (meer) kunnen. 
Daarnaast wordt in opdracht van bedrijven en 
instellingen groenonderhoud verricht. 
De moeilijkheidsgraad van de werkzaamheden 
wordt bepaald door de capaciteiten van de  
vrijwilliger. Indien gewenst kan deze functie  
gecombineerd aangeboden worden.  
 
Voorbeelden van de werkzaamheden zijn:  
- Gras maaien en onkruid verwijderen. 
- Hagen en struiken snoeien. 
- Het schoonspuiten van het terras. 
- Het plaatsen of repareren van tuinhekken en  
 schuttingen. 
 
Bijzondere eigenschappen: 
- Affiniteit met klussen en/of tuin- en groen-  
 onderhoud. 
- Zelfstandigheid/samenwerking; je verricht de  
 klus samen met collega’s en bent samen  
 verantwoordelijk voor het eindresultaat. 
- Klantvriendelijke instelling; wanneer opdracht- 
 gevers en bewoners vragen of opmerkingen

hebben, dan moeten zij vriendelijk te woord   
worden gestaan.

Deze 2 vacatures kunnen ook gecombineerd worden.

Vrijwilligers van Stichting Wijk voor Wijk  
ontvangen: 

- Een vrijwilligersvergoeding van € 0,80 per uur. 
- Een gratis lunch op werkdagen; een eigen   
 lunchpakket meebrengen is niet nodig.  
- Een gratis set professionele werkkleding.

In alle gevallen geldt dat de invulling en tijdsinvest-
ering in overleg worden vastgesteld. 

Meer informatie? 

Kijk op de website www.wijkvoorwijk.nl voor de 
volledige vacaturetekst en/ of neem contact met 
ons op. 

Voorbereiding

Het is zover. Klus 16, het schilderen van portieken in 
opdracht van Trivire, is begonnen. 
 
Elke klus begint met de voorbereiding die nodig is 
om deze tot een succes te brengen. Barbara zit met 
een aantal medewerkers aan tafel met alle blikken 
verf. Zij krijgen informatie over de verschillende 
soorten verf die gebruikt worden bij deze klus. 

Dan het verzamelen van de juiste materialen en  
gereedschappen. Schuren, schoonmaken en afplak-
ken volgt, en dan pas komt het schilderen.

Vaste structuur

Vandaag loop ik naar de overkant, daar zijn Hugo, 
Hassan, Winny, Peter en Joeri bezig in een van 
de portieken. ‘Dit is de eerste grote opdracht van 
Trivire. Het is fijn dat we in de wintermaanden dit 
soort werk hebben, want de ‘groene klussen’ nemen 
af tijdens deze maanden’ zegt Hugo terwijl hij met 
een klein kwastje de moeilijke plekjes schildert in 
een hoekje van de portiek. Het is even stil en dan 
vervolgt Hugo: ‘deze klus heeft een vaste structuur, 
alles moet in stappen gedaan worden. Het vraagt 
veel meer verantwoordelijkheid en meer tijd van 
onze medewerkers.’

 
Ik kijk rond. Hugo gaat enthousiast door met schil-
deren en vertelt tevreden en trots: ‘iedereen zet 
zich ontzettend goed in om deze klus te doen. We 
doen er langer over dan een professionele schilder, 
maar het eindresultaat mag er zijn.’ Een groot deel 
van de eerste portiek is klaar. Het ziet er schitter-
end uit! ‘Het is bijzonder dat mensen van Trivire de 
moeite namen om langs te komen en een kijkje te 
nemen. Dat bemoedigt enorm’ vertelt Hugo.  
 
Iets voor mij 
 
Bij de voordeur van de portiek zijn Hassan en Peter 
bezig met afplakken, om dan te mogen beginnen 
met schilderen. Ik groet en er ontstaat gelijk een 

gesprekje, terwijl ze doorgaan met hun werk.  
‘Het is meer werk dat ik dacht, maar het is fijn om 
deze klus te doen. Met een muziekje erbij, gezellig’ 
zegt Peter lachend.  
Hassan zegt niet veel, maar hij is geconcentreerd 
bezig met het laatste stukje raam af te plakken. Op 
de vraag ‘wat vind jij van deze klus’ geeft hij een 
duidelijk antwoord: ‘van alle klussen die ik bij Wijk 
voor Wijk heb gedaan is deze de allerleukste. Ik heb 
nooit eerder geschilderd, maar ik denk dat het iets 
voor mij is.’ 
Bewoners zijn vriendelijk en enthousiast, sommigen 
maken een praatje. Schilders en bewoners houden 
zoveel mogelijk rekening met elkaar. 

De moeite waard

Verder op, in een volgend portiek zijn Joeri en Win-
ny, onder het stof, druk aan het schuren.  
Joeri: ‘schuren vind ik prima, maar schilderen is 
leuker.’ En dan hoor ik Winny zeggen: ‘het resultaat 
vind ik het mooist. Dat je er tijd en werk ingestoken 
hebt en dat het de moeite waard is. Hopelijk vinden 
de bewoners het ook leuk, want we doen het eigen-
lijk voor hen.’ 
 
NB  
 
Op 9 april kwam de raad van commissarissen van 
Trivire een kijkje nemen bij onze portiekschilders. 
Een opsteker! 
Een van de schilders, nog onder de indruk, na het 
bezoek: ‘Zooo, dat waren veel mensen…!’
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