
Kijk*Kijk*Kijk 
September is een bijzondere maand. Een nieuw ‘Wijk voor Wijk seizoen’ is gestart en je realiseert je dat die laatste maanden na de zomervakantie 
voorbij vliegen en het 2016 is voor je er erg in hebt.

Op het moment van schrijven van deze ‘Kijk’ is het augustus. De maand waarin je, met de vakantie in zicht, als vanzelf nog even achterom kijkt. En 
dan zijn er de leuke, de bijzondere en de relaxte momenten, is er goed nieuws en een onverwacht cadeau. Ik ‘kijk, kijk, kijk’ nog even terug!

 
 

 

In het voorjaar organiseerde het  
initiatiefteam een ‘wijksafari’ voor de 
Lionsclub Dordrecht Host, langs verschil-
lende initiatieven in Dordrecht West, 
waaronder Wijk voor Wijk. 
Op een druilerige zaterdagochtend, niet 
echt safariweer, ontvingen we de Lions 
op onze locatie. Zij luisterden met in-
teresse naar ons verhaal en hadden na-
tuurlijk zelf een en ander te vragen. 
De ‘safari’ heeft veel sympathie voor het 
werk in de wijken teweeg gebracht bij de 
leden van de Lionsclub én de bereidheid 
om dit, in materiële of immateriële zin, 
te ondersteunen. We mochten een wens 
voorleggen. 
Op een zonnige woensdagmiddag 
ontvingen we bericht van de Lions. De 
Lionsclub Dordrecht Host sponsort Wijk 
voor Wijk middels de aanschaf van een 
mobiele zaagtafel met stofafzuiger!   

Fantastisch dat we nu over zulk mooi gereedschap kunnen beschikken. Goed in te zetten in ons project ‘zwerfkunst’, waarover meer in de volgende 
nieuwsbrief, en bij ons werk in de wijk. 
 
Wijk voor Wijk dankt de Lionsclub Dordrecht Host hartelijk!
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Natasja behaalt propedeuseAfscheid met een lach en een traan 

Time out ☺

Debora geslaagd 

Lionsclub Dordrecht Host ondersteunt Wijk voor Wijk 

http://www.wijkendordrecht.nl/crabbehof/nieuws-en-publicaties/nieuws-crabbehof/neem-initiatief-maak-iets-moois-voor-de-wijk
https://www.lions.nl/2254/Home.html
http://www.wijkvoorwijk.nl/in-het-nieuws/actueel/2015/p-in-the-pocket%21.html
http://www.wijkvoorwijk.nl/in-het-nieuws/actueel/2015/afscheid-jan-van-someren.html
http://www.wijkvoorwijk.nl/in-het-nieuws/actueel/2015/time-out.html
http://www.wijkvoorwijk.nl/in-het-nieuws/actueel/2015/geslaagd%21.html
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Een uitstapje naar Zuidhoven

Naast Crabbehof en Wielwijk werken de medewerkers van Wijk voor 
Wijk ook in Zuidhoven. Ik ben op bezoek bij mw. Feikema,  
al jaren trouwe klant van onze stichting.

Op een maandagmiddag belde ik mw. Feikema op voor een afspraak. 
Een vrolijke dame nam de telefoon op en na te hebben verteld wie ik 
was en wat mijn bedoelingen waren, namelijk haar interviewen voor de 
nieuwsbrief van Wijk voor Wijk, zei ze: ’kan je morgen om tien uur?’ en 
de afspraak stond vast.  
De volgende dag stond ik voor de deur van een huis met een prachtige 
voortuin, waarvoor je zeker hulp nodig hebt bij het  
onderhoud. 
Na een hartelijk welkom begon ik met het interview. De eerste vraag: 
Hoe heeft u Wijk voor Wijk ontdekt? ‘Ja, via mijn werkster, zij wist het 
adres.’

Wijk voor Wijk is de uitkomst

Mevrouw woont al 50 jaar in dit huis. Samen met haar man is zij uit 
Rotterdam hier naartoe verhuisd. Haar man is al geruime tijd overleden 
en haar kinderen zijn al lange tijd het huis en Dordrecht uitgevlogen. Ze 
bezoeken elkaar vaak, ze hebben een ontzettend goed contact en dat is 
duidelijk te merken, want zij praat vol trots over haar kinderen en klein-
kinderen. ‘Ik heb het hier naar mijn zin en zou graag zo lang mogelijk 
hier in dit huis blijven wonen. Wijk voor Wijk is de uitkomst, zij zorgen 
voor mijn tuin. Hun werk is betaalbaar en ze doen het keurig’ vertelt 
zij op z’n Rotterdams. Iets later zegt zij: ‘Ik ben uitermate tevreden met 
hun werk. Wanneer de tuin weer om hulp vraagt dan bel ik  
Barbara, een aardige vrouw, en zij stuurt een paar mannen die het werk 
in de voor- en achtertuin voor me doen. Het contact met Wijk voor Wijk 
is perfect. Ze staan me netjes te woord en zijn altijd aardig en vrien-
delijk. Ik ben er ontzettend blij mee.’

Alles onder controle

Mw. is slecht ter been, maar met hulp kan zij zonder problemen in haar 
eigen huis te blijven wonen. ‘Ik blijf voorlopig nog hier wonen, want ik 
heb het erg naar mijn zin hier. Ik heb goede hulp van Aafje, mijn eigen 
werkster en voor de tuin Wijk voor Wijk. Ik heb alles onder controle! Ik 
heb een druk leven, veel vrienden en met mijn aangepaste auto rijd ik 
overal naartoe. En ik heb een hekel aan verhuizen.’ 

Ook bij de buurvrouw

Zou u Wijk voor Wijk aan iemand anders aanraden? ‘Ja zeker, dat heb 
ik gedaan, aan mijn buurvrouw mw. Brunia.’ Natuurlijk heb ik de buur-
vrouw ook gebeld en zij wilde wel graag iets kwijt over Wijk voor Wijk. 
‘Een geweldige en waardevolle organisatie, correcte mensen die altijd 
vriendelijk zijn en op een professionele manier handelen. Wanneer er 
iets tussen komt en ze kunnen niet komen, bellen zij altijd op voor een 
nieuwe afspraak. Ik ben erg tevreden met het werk wat ze doen.’ 

Vooral de tuin

Na het interview poseert mevrouw Feikema voor de foto in deze  
nieuwsbrief. 
‘Maak maar een foto waar vooral de tuin ook goed op staat.’ Mevrouw 
is trots op haar tuin en we hopen deze nog jaren voor haar te onder-
houden!

Bewoner in beeld

Aan het woord: Debora

Debora, voormalig AKA-studente, schrijft over haar ervaring bij Wijk 
voor Wijk: Mijn hoogtepunt is ‘dit jaar zelf’

Toen ik een jaar geleden in de krant vernam dat er via Mee 
Drechtsteden een AKA opleiding te behalen viel, heb ik, na even 
nadenken, besloten om te gaan informeren. Er bleek veel keuze in stage 
plekken te zijn. De aangesloten leerwerkbedrijven stonden in een folder 
met foto’s erbij. Samen met een lieve dame van MEE  Drechtsteden had 
ik een intakegesprek en begreep ik al snel, na een foto van dit vlotte 
team gezien te hebben, dat Wijk voor Wijk het best bij mij zou passen. 
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Geschreven door Nancy Gemser

Ik ben bij Wijk voor Wijk gekomen omdat 
ik een vacature zag staan die mij heel erg 
aansprak. In eerste instantie wist ik niet dat 
het om vrijwilligerswerk ging, maar ik was toch 
nieuwsgierig en heb toen toch een afspraak 
met Barbara en Hugo gemaakt, omdat ik toe 
was aan werk.

Ik had namelijk al bijna 5 jaar geen baan, om-
dat ik voor het eerst moeder was geworden 
en mijn partner toentertijd werkte. Ik was het 
thuiszitten zo beu. 

Toen ik op gesprek was, voelde ik de sfeer en 
warmte van Hugo en Barbara en ik voelde mij 
gelijk thuis. Ik ben ook fulltime aan de slag 
gegaan. In de periode dat Ik bij Wijk voor Wijk 
werkte heb ik geleerd niet zo kritisch naar 
mezelf te kijken en dat ik meer in m’n mars 
heb dan dat ik altijd dacht.

Soms liet Hugo mij dingen regelen, dat ik 
dacht: Kan ik dat wel? Zou je mij dat wel laten 
doen? Maar Hugo had altijd alle vertrouwen in 
mij en was ervan overtuigd dat het wel goed 
kwam. En dat kwam het dan ook altijd wel.

De persoonlijke begeleiding die ik kreeg heeft 
mij ook heel veel goed gedaan. Ik ben er ook 
van overtuigd dat ik zonder die begeleiding 
nu nog zonder baan had gezeten. Toen ik een-
maal een baan had gevonden via Baanbrekend 
Drechtsteden bij Buurt m/v als Buurtvrouw 
vond ik het natuurlijk geweldig dat ik werk 
had, maar ik vond het ook heel erg balen dat 
ik bij Wijk voor Wijk weg moest. Tot op de dag 
van vandaag denk ik ook dagelijks terug aan 
die periode.

Mijn tijd na Wijk voor Wijk heb ik het natuur-
lijk heel erg druk gehad met mijn werk als 
Buurtvrouw.

Ik had een contract van 30 uur per week, maar 
zat daar vaak ruim overheen.

Het werk bij Buurt m/v heeft mij veel zelfver-
trouwen gegeven en mij veel laten relativeren, 
waardoor ik zelf ook een sterker persoon ben 
geworden. Ik realiseerde mij opeens dat ik zelf 
best stevig in mijn schoenen sta en trots mag 
zijn op mezelf als alleenstaande ouder. Al met 
al, was het een grote meerwaarde om dit te 
doen.

Helaas moet ik jullie berichten dat 24 juli 
mijn laatste werkdag was als Buurtvrouw: 
mijn 2 jaren zitten erop. Ik ben nog niet door-
gestroomd naar een andere baan en ze mog-
en/kunnen mijn geen vaste baan aanbieden. 
Dus misschien dat ik binnenkort weer bij jullie 
op de stoep sta.

Noot van de redactie: Hoe graag wij Nancy 
ook terug willen, wij zien haar nog liever in 
een betaalde baan. Dus weet of heeft u een 
leuke baan voor Nancy? Laat het ons weten 
via kijk@wijkvoorwijk.nl 

WIJK VOOR WIJK
de wijk aanpak die werkt

Hoe is het met…Nancy?

 

Troelstraweg 180, 
3317 TL Dordrecht 
tel.: 078-6559210 
e-mail: info@wijkvoorwijk.nl 
http://www.wijkvoorwijk.nl

KvKnr.: 24410874  
BTWnr.: NL817678992B01  
Triodos Bank: 
IBAN: NL92 TRIO 0781 4510 43 
BIC  TRIONL2U
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Redactie: Griselda Lining en 
Barbara Saarloos 
e-mail: kijk@wijkvoorwijk.nl

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 twee banen in, 
die werkervaring in een specifieke richting willen opdoen, of naast hun 
baan een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Op dit moment 
hebben we ruimte voor algemeen medewerkers en een medewerker 

lunch/huishoudelijke dienst. Meer informatie? Kijk op onze website 
voor de volledige vacaturetekst en/ of neem contact met ons op. 

Onze stageplaats MMZ is ook nog beschikbaar! Kijk voor meer informa-
tie op onze website of stuur direct je motivatiebrief en CV aan Barbara 
Saarloos: b.saarloos@wijkvoorwijk.nl 

Vacatures en stageplaats MMZ  

Ik ben iemand die hard kan en wil werken. 
Nou, ik kan je zeggen, bij W4W kan dat, daar 
kwam ik al snel achter. 
Als ik het mij goed herinner, was mijn eerste 
klus een tuinklus aan de overkant van de 
straat, waar wij een doornheg gingen snoeien. 
Het was een druilerige dag, op een trap stond 
ik, nog wat wankel in mijn zelfvertrouwen, 
met een accuheggenschaar de top te snoeien. 
Omdat het mijn eerste klus was had ik nog 
geen speciale werkschoenen. Ik zag het even 
niet meer zo blij in en kon mijzelf pas weer 
herpakken toen ik de werkschoenen bleek te 
kunnen lenen van mijn collega Winny.
Mijn leukste klus vond ik de schilderklus bij 

een mevrouw thuis. Mijn opa was huisschilder 
dus het zit er toch nog een beetje in, denk 
ik. Het was spannend omdat ik dit nog nooit 
eerder had gedaan en het mij best moeilijk 
leek, maar dat bleek al snel niet zo te zijn. Alle 
meubels waren naar het midden geschoven 
met zeil erover. We konden al snel met rollers, 
kwasten en zelf uitgezochte kleurtjes verf van 
de klant aan het werk.
Mijn minst leuke klus was een keer met 
milieubeheren. Er was toen tegen alle muren 
van een paar flats glas gegooid. Overal lag glas 
in het gras. Ik voelde me daar even voor een 
moment onteerd en moedeloos, door het
besef dat mensen dit hun eigen leefomgeving 

aandoen. Er leek die dag maar geen einde aan 
te komen.
Wat ik nog het meeste heb geleerd in dit jaar 
is alles beter los te laten en ik durf de dingen 
meer te laten gebeuren. Daarom is mijn 
hoogtepunt dan ook ‘dit jaar in zijn geheel’ 
want alles valt te relativeren. En natuurlijk mijn 
diploma, daar ging het uiteindelijk om. De weg 
erheen maakt het het leukst. Dieptepunten 
heb ik niet zo sterk, omdat voor mij een beetje 
tegenwind af en toe, ontwikkeling is en geen 
dieptepunt te noemen.

Wijk voor Wijk,  super bedankt voor dit 
leerjaar! 
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