
Kijk*Kijk*Kijk 
Zwerfkunst en Zwerfletters

Zo’n 388.000 liter zwerfafval hebben de 
medewerkers van Wijk voor Wijk de af-
gelopen jaren opgeruimd in Crabbehof 
en Wielwijk. Bijzondere voorwerpen die 
tussen de rommel op straat gevonden zijn 
worden bewaard, een indrukwekkende 
verzameling inmiddels.

Wijkfotograaf Jeroen Niemeijer was  
direct enthousiast toen Wijk voor Wijk 
hem vroeg om deze vondsten te foto-
graferen voor het ‘Project Zwerfkunst’: 
‘Duurzaamheid en creativiteit komen 
samen in dit idee, dus twee van mijn  
favoriete onderwerpen in één project!’ 
 

Samen met de Bibliotheek Aan Zet en 
MEE Drechtsteden heeft Wijk voor Wijk 
de expositie ‘Zwerfkunst’ en de workshop 
‘Zwerfletters’ georganiseerd.  
De expositie in de bibliotheek in Crabbe-
hof toont een selectie van 12 foto’s van 
Jeroen Niemeijer. Deelnemers aan de 
workshop gingen in Trefpunt De Nieuwe 
Stoof aan de slag met het bedenken van 
gedichten bij deze inspirerende beelden. 
Weer eens een andere manier om met 
taal bezig te zijn, met bijzondere teksten 
en gedichten als resultaat. 

En het ‘Zwerven’ gaat door: van enkele 
foto’s en gedichten worden postkaarten 
gemaakt, de expositie gaat op tournee en 
wordt uitgebreid met alle teksten en  
gedichten die erbij bedacht zijn.
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	 	 										Enthousiaste	deelnemers	aan	de	workshop	‘Zwerfletters’

											 	 	 Een	van	de	foto’s	uit	de	expositie	‘Zwerfkunst’
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Medewerers Wensley en Christiaan met wijk-
fotograaf Jeroen Niemeijer
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Medewerkers van Wijk voor Wijk zijn elke 
werkdag van de week met verschillende 
soorten klussen bezig. Misschien kennen 
mensen niet alle klussen die we doen, 
zoals hulp bij het huishouden. Sommige 
mensen zijn, vanwege hun leeftijd, slechte 
gezondheid, beperkte fysieke mogelijk-
heden, of andere moeilijkheden, niet in 
staat om alleen te zorgen voor het huis-
houden.   

Vandaag spreek ik met Karl die Gerda 
helpt in het huishouden. Hij vindt het 
leuk om erover te praten en ondertussen 
gaat hij door met het schoonmaken van 
de keuken, de woonkamer, de badkamer, 
stofzuigen...met een glimlach, want hij 
helpt graag. 
 
Vanaf jonge leeftijd is hij gewend aan 
huishoudelijk werk en het is niet moeilijk 
voor hem. Hij voert ook andere taken uit 
bij Wijk voor Wijk, zoals tuinieren.  
Hij heeft goed contact met klanten en dat 
vindt hij van belang: ‘Als je goed contact 
hebt met mensen, dan is werk niet  
alleen werk, maar is het ook een genot. 
Mensen waarderen het als je iets goeds 
doet voor hen. Ze zijn aardig, maken een 
gezellig praatje over alledaagse dingen 
en dat doen ze vaak met een kopje koffie 
natuurlijk.’                                                                                         

 
Voor Gerda werd het huishouden doen 
moeilijk en de hulp van onze medewer-
kers is belangrijk voor haar. Vanaf de  
eerste dag van de samenwerking met ons 
team Wijk voor Wijk, al bijna twee jaar, 
is zij erg blij: ‘Hartstikke fijn’ zoals Gerda 
zegt. Op de dagen dat zij zich goed voelt, 
is Gerda bezig met haar hobby. Met klei 
maakt zij mooie dingen. In haar woonkam-
er staan prachtige creaties van keramiek!

 
Het was leuk om met Karl en Gerda te 
praten. Na het interview ga ik terug naar 
Wijk voor Wijk. Karl werkt nog even door 
bij Gerda en ik schrijf deze ‘Op pad met…’  
Hulp bij het huishouden nodig?  
 
Misschien kunnen de medewerkers van 
Wijk voor Wijk u ook helpen. 

                                                                                                                             

Op pad met... de hulp in de huishouding

Interview... 
Nina Noordermeer, coördinator  
Matchingsunit Mee Drechtsteden

Nina Noordermeer komt stralend binnen 
bij Wijk voor Wijk. De coördinator van 
de matchingsunit (MU) van MEE Drecht-
steden heeft vandaag een afspraak bij 
Wijk voor Wijk om de voortgang te be-
spreken van de deelnemers die door de 
MU zijn aangemeld. Een mooi moment 
om Nina eens aan het woord te laten.

‘Ik kom overal en dat maakt dit werk zo 
afwisselend en leuk. Het ene moment zit 
ik aan een directietafel en het volgend 
moment sta ik met laarzen aan bij een 
leerwerkbedrijf’ licht Nina toe. ‘Als coördi-
nator voer ik veel gesprekken. Er moeten 
veel lijntjes worden uitgezet; met de ver-
schillende leerwerkbedrijven, met de  
Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)  
natuurlijk, de gemeente, de instanties die 
kandidaten aan kunnen dragen. Verder 
moeten de werkprocessen goed verlopen 
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en als team deze zaken goed oppakken. 
Zij kijkt nadenkend en vervolgt lachend 
‘…en dan zijn er nog 100.000 andere din-
getjes…. Het is een prachtvak.’ 

De matchingsunit heeft, in opdracht van 
de SDD, de taak om burgers te activeren 
en hen d.m.v. een intake bij het juiste  
leerwerkbedrijf te plaatsen. ‘Er zijn nog 
drie collega’s bij de matchingsunit, echte 
toppertjes, en zij doen overal intakes en 
plaatsingen. Maar’ benadrukt Nina, ‘de 
matchings-unit gaat verder dan alleen 
mensen op de goede participatieplek kri-
jgen. In de intakes en gesprekken komen 
we vaak een achterliggende vraag tegen. 
Binnen MEE en bij de ketenpartners is er 
veel expertise  om ook de vraag achter de 
vraag te kunnen opvangen, dus dan zetten 
we dat door naar de relevante teams of 
bijvoorbeeld het Sociaal Wijk Team. 

Je moet elkaar weten te vinden als pro-
fessionals. Zo kun je kwetsbare burgers 
ondersteunen en samen zoeken naar 
structurele en duurzame oplossingen 
mede door het sociale netwerk van 
deelnemers te betrekken.’

Uitdaging 

Nina werkt nu 2 jaar als coördinator van 
de MU. In een paar jaar tijd is er heel veel 
ontwikkeld: ‘Er zijn kaders en er is duide-
lijkheid. Dat werkt natuurlijk prettig maar 
er ligt ook nog een uitdaging. Er zijn nog 
veel participatieplekken beschikbaar en 
er zijn ook mensen die baat kunnen heb-
ben bij een participatieplek. Maar hoe 
bereik je die mensen? Wij willen hen mo-
tiveren en helpen keuzes te maken en hen 
steunen om meer deel te worden van de 
samenleving. Dat is niet eenvoudig. Dat is 
een interessante uitdaging.’

Weer iets om voor uit bed te komen

‘We zijn nu druk met evalueren. We krij-
gen hele mooie reacties terug van de 
participanten. Zo horen wij mensen die 
blij zijn weer aanspraak te hebben of dat 
ze weer iets hebben om voor uit bed te 
komen. Dat is iets waar we met z’n allen 
heel trots op kunnen zijn. Mensen moeten 
het alleen zichzelf ook gunnen.’

Ik gun deelnemers een plekje bij Wijk 
voor Wijk!

‘Ik gun in ieder geval veel deelnemers 
een plekje bij Wijk voor Wijk. Ik zie hier 
mensen opbloeien. Vooral de kleinschalig-
heid en aandacht voor eigen kracht en de 
zelfontwikkeling is hier sterk. Ik kom hier 
altijd graag’ besluit Nina. 

Medewerkers van Wijk voor Wijk trekken 
dagelijks Crabbehof en Wielwijk in, waar 
zij allerlei klussen uitvoeren in de wijk 
en bij bewoners thuis. Er komt heel wat 
administratie bij kijken om onze werk-

zaamheden te organiseren en daar zorgen 
Martijn en Marina voor. Marina is kort- 
geleden gestart op een participatieplaats 
bij Wijk voor Wijk. Om zichzelf voor te 
stellen heeft zij het volgende geschreven:

 
 
 
 
 
 
 
‘Hallo, mijn naam is Marina en ik ben 28 
jaar oud. Ik ben van Oekraïense afkomst. 
Drie jaar geleden ben ik naar Nederland 
verhuisd om met mijn Nederlandse vriend 
samen te wonen. Nu zijn wij getrouwd. 
Mijn eerste doel was goed Nederlands te 
leren om zelfstandig een goede baan te 
vinden en zo snel mogelijk mijn nieuwe 
leven in dit nieuwe land te kunnen  
opbouwen. 

Ik ben heel blij dat ik een mogelijkheid 
heb om bij Wijk voor Wijk te werken want 
dat is voor mij een mooie kans om mijn 
Nederlands te verbeteren. Bovendien vind 
ik dat de sfeer binnen het bedrijf gezellig 
is, de mensen zijn leuk en vriendelijk. Ik 
ben net begonnen maar ik zie nu al dat  
dit de juiste plek voor mij is!’

Uitgelicht Marina 
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Participeren bij Wijk voor Wijk
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Zoek je een participatieplaats? Bij Wijk voor Wijk is van alles te doen!

Bijvoorbeeld tuin- en groenonderhoud, milieubeheer, hout- en schilderklussen, schrijven voor onze nieuwsbrief of het verzorgen van 
de dagelijkse lunch.

Elke deelnemer krijgt persoonlijke aandacht en er is veel aandacht voor een goede sfeer. Eén van onze nieuwe medewerkers: ‘Ik had 
het gevoel dat ik in een familie terechtkwam.’

Iedereen is anders en heeft andere talenten. We kijken naar wat je kunt en naar wat je wilt leren, binnen jouw mogelijkheden. Samen 
met je begeleider stel je een plan op om je doelen te bereiken.

We bieden: 

 - een persoonlijk trajectplan en begeleiding

 - werkkleding in bruikleen

 - gratis lunch

We vragen: 

 - motivatie

 - open staan voor begeleiding

 - inzet

Samen komen we er wel, participeren kun je leren!

Ook voor vrijwilligerswerk of dagbesteding kun je terecht bij Wijk voor Wijk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met  
Barbara Saarloos via 078-6559210 of b.saarloos@wijkvoorwijk.nl 
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