
Kijk*Kijk*Kijk 
Hallo allemaal, even voorstellen: nieuwsbrief-
schrijvers Branka en Christiaan

Ruim twee jaar schreef Griselda voor onze 
nieuwsbrief, maar vorig jaar heeft ze afscheid 
genomen: haar vrijwilligerswerk bij Wijk voor 
Wijk was niet meer te combineren met haar 
gezin, baan, opleiding én stage. Het is jam-
mer dat we Griselda moeten missen, maar we 
zijn vooral blij dat zij haar bestemming heeft 
gevonden: docente Spaans worden. 
Gelukkig hebben we twee nieuwe, enthousi-
aste verslaggevers gevonden:  
Branka en Christiaan. Deze eerste Kijk op Wijk 
voor Wijk van 2016 is de eerste waaraan zij 
meewerken. 

Op de website van Wijk voor Wijk stelde 
Branka zichzelf al voor: ‘Hallo allemaal’. Iedere 
woensdagochtend is deze ex-Joegoslavische 
op de werkplaats om te schrijven in die las-
tige taal die Nederlands is, als je die nog niet 
helemaal onder de knie hebt. Branka volgt 
wekelijks taalles en bij Wijk voor Wijk schrijft 
ze gestaag door met behulp van internet - ver-
taalmachines, woordenboeken, werkwoorden 
vervoegen, synoniemen, beter spellen - en 
haar collega’s: ‘Hoe zeg je…in het Nederlands?’ 
Een echte doorzetter!

Voor haar eerste artikel Bewoner in beeld bleef 
Branka dicht bij huis: met Milorad Mrvos, 
vrijwilliger in Crabbehof, die ook haar schoon-
vader is, ging zij in gesprek over zijn werk als 
fietsenmaker. Vrijwilligerswerk doen en zo iets 
voor je buurt betekenen, het zit in de familie!

Ook Christiaan introduceerde zichzelf op de 
website: ‘Even voorstellen’. Vier dagen per 
week is hij te vinden bij Wijk voor Wijk en 
Christiaan is een echte allrounder. Naast aller-
lei klussen voor bewoners en de wijk, schrijft 
hij voor de website en nu dus ook voor de 
nieuwsbrief. Ook maakt hij deel uit van het 
team van Project Zwerf-kunst, waarover meer 
in deze Kijk op Wijk voor Wijk. 

Zijn eerste artikel Op pad met... gaat over de 
eerste klus die de medewerers van Wijk voor 
Wijk in 2016 hebben uitgevoerd: het plaatsen 
van fietsnietjes en fietsbeugels aan de Troel-
straweg. Als u niet weet wat fietsnietjes zijn, 
lees dan vooral verder! Best een pittige klus 
trouwens, want die nietjes wegen niet niets. 
Christiaan kan putten uit eigen ervaring, hij 
heeft ook meegewerkt aan de klus. Woorden 
en daden!
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In januari heeft Wijk voor Wijk van Trivire de 
opdracht gekregen om in de Troelstraweg 
nieuwe fietsenrekken te plaatsen. Deze fiet-
senrekken worden ook wel nietjes genoemd. 
Deze kunnen gebruikt worden om een fiets 
tegen aan te zetten of aan vast te maken. De 
fiets zal bij onstuimig weer niet omwaaien en 
de kans op diefstal vermindert beduidend als 
een fiets ergens aan vast is gemaakt. Gasten 
van buurtbewoners die met de fiets op bezoek 
komen zullen er ook content mee zijn. 

We begonnen vlak bij de werkplaats van Wijk 
voor Wijk, aan de Troelstraweg. Al gauw bleek 
dat op enkele van de aangewezen plekken 

ondergrondse kabels lagen, waardoor het 
onmogelijk werd om de nietjes te plaatsen. 
Na overleg werden de nietjes een stukje opge-
schoven. Op deze manier waren drie portieken 
op de Troelstraweg van nieuwe fietsenrekken 
voorzien.   
Vol goede moed begon een duo medewerkers 
met het plaatsen van de nietjes bij de volgen-
de portieken. Terwijl zij bezig waren merkte 
een buurtbewoner, helaas in nogal onaardige 
bewoordingen, op dat het via de nietjes een 

fluitje van een cent is om op het balkon op de 
eerste verdieping te klimmen. Inbraak tech-
nisch niet echt een lekker verhaal natuurlijk.

Om het bovenstaande probleem op te lossen 
besloten we, na overleg met Trivire, de nietjes 
op een flinke afstand van de balkons te plaats-
en. Dit om ervoor te zorgen dat kwaadwillende 
personen niet op de balkons van de bewoners 
kunnen klimmen. Het verwijderen van de zes 
al geplaatste nietjes was gemakkelijker dan het 
plaatsen, dus dat was een meevaller. Dankzij 
de ‘attente’ buurman is voorkomen dat we alle 
nietjes uit moesten graven en herplaatsen.  
 
Aan de overkant van de straat zijn fietsbeugels 
geplaatst. Vijfendertig stuks zijn aan de muur 
bevestigd. Barbara heeft een mal gemaakt, zo-
dat tussen de beugels precies dezelfde afstand 
zit. Het oog wil tenslotte ook wat. 

De wijk is een aantal fietsenrekken rijker en de 
spierballen van de medewerkers die de nietjes 
hebben geplaatst zijn gegroeid. Alleen maar 
winnaars dus! 
 
 
 
 

Op pad met.… de Fietsnietjesplaatsers

http://www.wijkvoorwijk.nl/in-het-nieuws/actueel/2015/hallo-allemaal.html
http://www.wijkvoorwijk.nl/in-het-nieuws/actueel/2015/even-voorstellen.html
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Nederland is een land waar bijna iedereen rijdt op een fiets, zowel kin-
deren als volwassenen. Een goede fiets kan duur zijn. Het onderhoud 
van de fiets kan ook kostbaar zijn. Daarom vind ik het leuk om te zien 
dat we in onze buurt een fiets kunnen kopen en laten repareren tegen 
een redelijke prijs. Op de hoek van het Albardaplantsoen in Crabbehof, 
word ik met een glimlach verwelkomd door fietsenmaker Milorad  
Mrvos.

Milorad verhuisde met zijn gezin uit Kroatië, bijna 20 jaar geleden. De 
verhuizing was niet gemakkelijk. De oorlog in Kroatië en de onmogelijk-
heid om daar te overleven, waren voor hem en zijn familie de zwaarste 
dagen van hun leven.  
Na deze periode had hij veel gezondheidsproblemen. De gevolgen van 
zijn ziekte voelt hij vandaag de dag nog, hij heeft nooit een vaste baan 
kunnen nemen. Gelukkig kan hij wel werken als vrijwilliger en op die 
manier bijdragen aan de maatschappij.

Hij werkt al bijna 5 jaar als vrijwilliger in Crabbehof, ondersteund door 
het team van MEE. Hij vertelt dat dit team veel mensen zoals hij kan 
helpen bij het vinden van geschikt vrijwilligerswerk. Maar ook kansarme 
gezinnen krijgen hulp, met bijvoorbeeld kleding en van de voedselbank.

Fietsenmaker is niet zijn echte beroep. Milorad is gereedschapsmaker, 
maar weet ook hoe hij een fiets kan repareren en hij doet dat graag.  
Eerst was het zijn hobby en nu zijn werk. Onze buurtbewoners hebben 
een fietsenmaker die dicht bij is en hij probeert zijn werk zo goed en 
zo snel mogelijk te doen. Elke maandag en donderdag tussen 10:00 en 
16:00 uur werkt hij in de fietswerkplaats aan het Albardaplantsoen.

Het contact met de buren in Crabbehof is goed, er zijn tal van vaste en 
nieuwe klanten, zowel kinderen als volwassenen. Milorad vindt het leuk 
om met iedereen te praten en te helpen. Zijn klanten zijn tevreden met 
hem en hij met hen. Gemotiveerd door het feit dat hij nodig is doet hij 

zijn uiterste best voor de bewoners: ‘Als ik zie dat mensen mijn winkel 
uitgaan met een glimlach, dan weet ik dat mijn dag betekenis had.’

Het deel van de stad waar we wonen of werken, voelt als iets van ons 
zelf, en door vrijwilligerswerk te doen, maken we onze buurt mooier, 
schoner en veiliger. Ik vind dat we op een bepaalde manier ook bijdra-
gen aan onszelf. Door middel van deze projecten, voelen we ons beter, 
waardevoller en veiliger. En in het leven heb je de steun van aardige 
mensen nodig. 

Het team van Wijk voor Wijk heeft veel bijgedragen aan een schonere 
en meer geordende omgeving, dat is zeker een motivatie. Iedereen kan 
bijdragen op zijn eigen manier. Zoals ik, als ik schrijf voor de nieuwsbrief 
Kijk op Wijk voor Wijk, of zoals fietsenmaker Milorad. 

Bewoner in beeld 

Bijzondere vondsten

Een nette en gezellige wijk: daar maakt Stichting Wijk voor Wijk zich 
sterk voor. Medewerkers van Wijk voor Wijk zetten zich in voor een 
schone en leefbare buurt. De afgelopen jaren hebben zij zo’n 296.000 
liter zwerfafval opgeruimd in Crabbehof en Wielwijk! 
Tussen al die rommel ligt ook wel eens iets leuks, geks of bijzonders: 
een verloren knuffeldier, een leuk poppetje, een speelgoedautootje.  
 
Voor deze gevonden voorwerpen hebben we een kastje gemaakt, onze 
prijzenkast, maar dat raakte snel vol en inmiddels hebben we een flinke 
verzameling vondsten. Zonde om weg te gooien, maar wat doen we 
ermee?

Project zwerfkunst   

Op zoek gaan naar de rechtmatige eigenaren van die gevonden voor-
werpen is geen doen. Er een kunstwerk van maken? Leuk, maar dat 
staat dan ergens te staan en dat is dat.  
Een rondreizend kunstwerk misschien? Leuker, maar wat en wie be-
reiken we ermee? Uiteindelijk hebben we alle ideeën samen gebracht 
in ons Project Zwerfkunst. 

Project Zwerfkunst 
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Van restmaterialen en alle bijzon-
dere vondsten bouwen we een 
speelhuisje. Niet te groot en te 
zwaar, zodat we het met de bak-
fiets kunnen vervoeren. Wel zo 
duurzaam.  
 
De Lionsclub Dordrecht Host heeft 
ons gesponsord met de aanschaf 
van een zaagtafel en dat maakt het 
klussen een stuk gemakkelijker!

Wijk voor een schone Wijk

Wijk voor Wijk blijft zich inzetten 
voor een schone en leefbare buurt. 
Ons zwerfkunst huisje gaat in 2016 
op visite in de straten van Crabbe-
hof met de vraag: Staat jouw huis 
in een schone straat? Hoe kunnen 
we er voor zorgen, sámen met be-
woners en andere organisaties, dat 
er meer afval in de bak belandt en 
minder ernaast en dat bruikbare 
spullen een tweede leven krijgen.

Fotograaf

Voordat we het zwerfkunst huisje 
af bouwen, brengen we een selec-
tie van alle vondsten mooi en cre-
atief in beeld, maar een fotograaf 
moest nog gevonden worden. In-
middels heeft wijkfotograaf Jeroen 
Niemeijer, zich aangesloten bij het 
project. Jeroen: ‘Ik heb een zwak 
voor leuke, inspirerende, kleine en 
verscholen wijkinitiatieven. Duur-
zaamheid en creativiteit komen 
samen in dit idee, dus twee van 

mijn favoriete onderwerpen in 
één project!’ 
Een waardevolle aanvulling voor 
ons projectteam, want behalve 
enthousiasme brengt Jeroen een 
schat aan ervaring en een hoop 
goede ideeën mee!

Kick-Off

Goede ideeën krijg je vooral 
samen, dat bleek al tijdens het 
eerste officiële overleg van ons 
kersverse projectteam, de Kick-
Off van Project Zwerfkunst. Na 
het voorstelrondje werden de 
werkzaamheden geïnventariseerd 
en verdeeld. Iedereen benut zijn 
eigen talenten: Ben bouwt aan 
het huisje, Christiaan verricht 
onderzoek, Rutger denkt mee 
over activiteiten, Martijn springt 
bij in de administratie, Jeroen fo-
tografeert, Judy werft de brood-
nodige fondsen en ik mag me met 
alles een beetje bemoeien. Een 
korte brainstormsessie leverde 
meer dan genoeg ideeën op om 
ieders actielijstje nog een beetje 
langer te maken. We kunnen aan 
de slag, met het volgende overleg 
en een ambitieuze deadline in 
zicht. Wordt vervolgd!

Neem voor meer informatie over 
dit project contact op met Bar-
bara Saarloos via b.saarloos@
wijkvoorwijk.nl  of loop even bin-
nen bij onze werkplaats aan de 
Troelstraweg 180. 

Vorig jaar namen we afscheid van Jan van 
Someren. Als voormalig complexbeheerder van 
Woonbron in Wielwijk was hij een  
belangrijke samenwerkingspartner van Wijk 
voor Wijk. Het was een afscheid met een lach: 
we reden Jan op zijn laatste dag in de wijk rond 
in een speciaal voor hem gepimpte kliko. En 
met een traan: het einde van een jarenlange 
goede samenwerking…

Maar niet langer getreurd, want Jan is terug. 
Iedere vrijdag steekt hij bij Wijk voor Wijk de 
handen uit de mouwen, op de voortvarende 
manier die we van Jan gewend waren. En het 
moet gezegd, dat Wijk voor Wijk blauw staat 
hem super goed!

Uitgelicht: Jan
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Vacature voorzitter
Een nette en gezellige wijk: daar maakt Stich-
ting Wijk voor Wijk zich sterk voor. Dit doet 
zij door mensen uit de buurt, die om wat 
voor reden dan ook geen baan hebben, een 
werkplek met begeleiding te bieden. Op deze 
manier krijgen de medewerkers de kans door 
te stromen naar de arbeidsmarkt en kunnen 
zij wijkbewoners tegen een kleine vergoeding 
een helpende hand bieden.

Naast de medewerkers uit de primaire doel-
groep 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. 

Wijk voor Wijk is een kleine stichting met een 
bestuur dat bestaat uit 4-5 personen. Er zijn 2 
betaalde krachten in dienst. Voor het bestuur 
zijn wij op zoek naar een voorzitter. 

Taken en werkzaamheden

- Het zorgen voor een goed 
functionerend bestuur

- Vertegenwoordigen van de stichting 
naar buiten toe

- Het gezamenlijk ontwikkelen van 
beleid

- Bewaken visie

Profiel

- Affiniteit heeft met de doelgroep en 
werkzaamheden

- Gemotiveerd en betrokken

- Georganiseerd en 
leiderschapskwaliteiten

- Draagt actief bij aan het werven van 
sponsoren

- Netwerk in de Drechtsteden

Tijdsinvestering

Ca. 2,5 uur per week

Wat wij bieden

Een functie in een kleine, informele organisatie 
met ruimte voor eigen ontwikkeling. 

Informatie

Neem contact op met Judy Weterings 
(secretaris): j.weterings@wijkvoorwijk.nl , 
 06-24 32 08 15 

Meer over onze stichting op: 
 www.wijkvoorwijk.nl en  
facebook.com/StichtingWijkVoorWijk  
 

Onze stageplaats MMZ is nog beschikbaar! 
Kenmerkend voor deze stageplaats is het 
wijkgericht werken, het werken met kleine 
groepen medewerkers en het bieden van 
intensieve begeleiding gericht op de beïn-
vloeding van groepsdynamische en individuele 
groeiprocessen. 

Door de kleinschaligheid van onze organisatie, 
heb je als stagiair de mogelijkheid om kennis 
te maken met alle aspecten van de organisatie. 
Dit maakt je stageperiode tot een uitdagende 
en leuke tijd. 

Kijk voor de volledige tekst op onze website  
of stuur direct je motivatiebrief en CV aan  
Barbara Saarloos: b.saarloos@wijkvoorwijk.nl.  
Als je vragen hebt kun je bellen naar: 
 078-65 59 210.

Stage plaats MMZ
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