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Kijk * Kijk * Kijk
In deze derde en laatste nieuwsbrief in ons 
jubileumjaar - 10 jaar Wijk voor Wijk! -  
kijken we nogmaals met plezier terug op 
de afgelopen jaren.

Een column van samenwerkingspartner 
Trivire, een terugblik op de medewerkers 
die in de afgelopen jaren deel uitmaakten 
van het Team Wijk voor Wijk, onze steun 
en toeverlaat als het om computers gaat 
Miki Mrvos en Bewoner in Beeld Wilma.

Een stichting kan niet zonder bestuur. We 
hopen ons bestuur te versterken met twee 
leden, zodat we ook de komende 10 jaar 
op volle kracht vooruit kunnen! 
De vacatures zijn te vinden op onze web-
site, op de site van het Vrijwilligershuis 
Drechtsteden en in deze nieuwsbrief.

Tot slot wensen we iedereen fijne feest- 
dagen en een heel goed 2018! 

Niet alleen bij Wijk voor  Wijk is er veel 
veranderd in 10 jaar, ook rond ons heen is 
er veel gebeurd.  Zo zijn onder andere de 
huizen aan het Wiardi Beckmanplantsoen 
afgebroken en weer nieuw gebouwd. Ik 
ging op bezoek bij Wilma om haar te  
vragen wat zij er van vindt.

Op Dinsdagmiddag ga ik naar het Wiardi 
Beckmanplantsoen. Hier woont Wilma 
met haar gezin en huisdieren al vier maan-
den met groot plezier. Zij is één van de 
nieuwe bewoners in dit mooie plantsoen. 
Ik word hartelijk ontvangen door Wilma 
en de twee hondjes. Op de bank gaan 
twee poezenkopjes omhoog om eens te 
zien wie daar binnen komt. We gaan aan 
tafel zitten en terwijl ik mijn spullen klaar 
leg zet zij thee. Tijd om met het interview 
te beginnen.

Wilma vertelt dat ze vanuit Zwijndrecht 
terug verhuisd is naar Dordrecht. Na vier 
jaar kon ze daar als echte Dordtse toch 
niet wennen. Hiervoor heeft ze al twaalf 
jaar in Wielwijk gewoond. Toen ze een 
mail kreeg over deze nieuwbouwwoning 
was ze gelijk enthousiast. ‘Dit is een gezel-
lig plantsoen waar ze met allerlei culturen 
samenwonen. Het is er levendig en het 
merendeel van de bewoners heeft een 
vaste baan.’ 

‘Het winkelcentrum biedt voldoende vari-
atie aan winkels en ook het openbaar 
vervoer is goed geregeld’. Wilma werkt in 
Sterrenlanden en heeft hierdoor ook de 
mogelijkheid om met de bus naar haar 
werk te gaan.

Als ik haar vraag wat ze weet van Wijk 
voor Wijk en of ze al iets heeft gemerkt 
van ons, vertelt ze me dat ze het een 
goed initiatief vindt. ‘Jullie houden de wijk 
schoon en doen ook leuke dingen met de 
kinderen.’ Toen haar kinderen klein waren, 
werden er in Wielwijk ook veel dingen 
gedaan met kinderen en daar hebben ze 
altijd van genoten. 

‘Helaas’ zegt ze ‘is er ook nog steeds veel 
straatvuil te zien. De twee kliko bakken 
die er per huishouden zijn worden eens in 
de twee weken geleegd. Omdat bij som-
mige gezinnen de bak overvol raakt, gaan 
mensen vaak ook afvalzakken naast de 
ondergrondse containers zetten, omdat zij 
geen pasje hebben. De gemeente maait 
wel het grote grasveld in het midden van 
het plantsoen goed bij en er worden daar 
geen honden uitgelaten, wat het voor de 
kinderen een schone en veilige speelplaats 
maakt.’

Op mijn vraag of ze al eens eerder een 
initiatief heeft gezien als Wijk voor Wijk 
antwoord Wilma: ‘Nee, ik heb nog nooit 
gehoord van een initiatief als dat van jul-
lie.’ Maar ze ziet wel de verbeteringen in 
de wijk, door ons maar ook door de bewo-
ners zelf. 

Een leuk voorbeeld hiervan is dat buren in 
het plantsoen elkaar aan durven te spre-
ken en dat de bewoners ook iets doen met 
die feedback. Wilma heeft hier een mooie 
uitspraak voor: ‘De kwaliteit van de wijk 

goed houden betekent dat we allemaal 
een steentje bijdragen’.  

Computers zijn vooral handig als ze het 
doén. En als problemen zijn die onze pet 
te boven gaan, kunnen we gelukkig  
terugvallen op onze ‘redder in digitale 
nood’ Miki Mrvos van Miki Systems.

Miki heeft van zijn hobby zijn werk  
gemaakt, namelijk computers uit elkaar 
halen en weer in elkaar zetten, zodat hij 
de werking ervan kan doorgronden.  
 
Hij repareert, installeert en verkoopt  
computers en wat weinigen weten is dat 
hij ook programmeert. 

Vrijwel alle computers kent hij van binnen 
en van buiten. De ouderen onder ons  
zullen zich ongetwijfeld nog de  
Commodore 64 herinneren, waarbij je 
voor bepaalde tekens de ASCII-codes 
moest kennen, maar ook van de nieuwste 
computers van PC tot Mac OS heeft hij 

verstand. Omdat Miki uitstekende service 
biedt en goed meedenkt met zijn klanten, 
roept Wijk voor Wijk graag zijn hulp in.  
Zo hadden we onlangs nieuwe computers 
gekocht, maar werkte de Wi-Fi van de 
computers en printer niet naar behoren. 
Miki heeft als motto ‘Computer…  
onmogelijk bestaat niet’ en dat klopt: alles 
werkt weer zoals het hoort! 

Bewoner in beeld

Al 10 jaar…  
Miki Systems
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Met het beschikbaar stellen van de locatie aan de Troelstraweg, 
staat Trivire mede aan de wieg van Wijk voor Wijk. Maaike de 
Ruiter, ketenregisseur bij Trivire, klom in de pen en schreef deze 
bijdrage voor onze jubileumnieuwsbrief.

Tussen onze portiekflats van de Troelstraweg - een beetje ver-
scholen achter het aangezicht van de flat - vinden we op nummer 
180 Wijk voor Wijk. In het originele projectplan uit 2007 staat 
“Herkenbaarheid in de wijk is één van de pijlers onder het con-
cept. Hier wordt niet alleen in voorzien door herkenbare werk-
kleding, maar ook de transportmiddelen zoals bus, aanhangers 
en bakfietsen worden duidelijk van logo’s voorzien”. Inmiddels is 
de blauwe bus en de blauwe wijk voor wijk jas een begrip gewor-
den in heel Crabbehof en Wielwijk.

Het begin

Hugo meldde zich tien jaar geleden bij onze organisatie (toen nog 
Interstede) met het verzoek om kosteloos een ruimte ter beschik-
king te stellen als uitvalbasis voor ‘Wijk voor Wijk’. Dit deden wij 
toen en dit doen we nog steeds. De visie van Wijk voor Wijk past 
bij de doelstellingen van Trivire. Wij zijn er om mensen te  
huisvesten die daar niet (goed) zelfstandig in kunnen voorzien. 
Dit doen we door aandacht te hebben voor de leefbaarheid in 

buurten en wijken, zodat het voor iedereen prettig wonen is. Bij 
Wijk voor Wijk snijdt het mes aan twee kanten: door voor de wijk 
te zorgen, zorgen ze voor onze bewoners en andersom. 

Werken met Wijk voor Wijk

Sinds de start van Wijk voor Wijk werken we op projectbasis met 
hen samen. Meestal gaat het om het opruimen van zwerfvuil om 
onze woningen aan de Troelstraweg en de Ruys de Beeren- 
brouckweg.  
Maar soms zijn het ook grotere klussen. Zoals het schilderen van 
verschillende portiekflats in 2014. Ook bestelden wij vorig jaar 
zogenaamde ‘fietsennietjes’ die door Wijk voor Wijk netjes ge-
plaatst werden. Toen daar een aanpassing in nodig was, was dit 
binnen een mum van tijd geregeld. Want ook dat is voor ons een 
groot voordeel: Wijk voor Wijk ligt op loopafstand van onze wijk-
steunpunt aan de Wibautstraat, dus zaken zijn zo geregeld. ‘Het 
is prettig samenwerken met Wijk voor Wijk. Ze zijn betrokken, 
betrouwbaar én voordelig. ‘Als ik huurders tegenkom die zelf het 
tuinonderhoud niet meer kunnen doen, dan verwijs ik ze altijd 
door naar Wijk voor Wijk. Zij zijn altijd dichtbij.’ aldus John  
Dealing, wijkregisseur bij Trivire.

Felicitatie

De proefperiode van twee jaar hebben jullie ruim gehaald. Wij 
zijn er trots op dat jullie al die jaren vanuit het hart van de wijken 
met een hart voor de wijk werken. Gefeliciteerd! 

Noot van de redactie: Arie van Duijn, destijds sociaal wijkbeheerder 
bij Trivire en een ervaren schilder, verzorgde een workshop voor 
onze medewerkers die werkten aan de genoemde schilderklus.

Column
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Wie werkten er bij Wijk voor Wijk in...
Bij Wijk voor Wijk is het een komen en gaan van mensen en dat is natuurlijk de bedoeling. Zij werken bij ons voor korte of langere 
tijd, in een traject, als vrijwilliger of als stagiair, ieder met zijn of haar eigen motivatie en talenten. En hoewel het Team Wijk voor Wijk 
daardoor altijd onderhevig is aan verandering, is het teamgevoel al 10 jaar een constante factor.

Wie er in de toekomst deel uit zullen maken van ons team, dat is natuurlijk nog een vraagteken. In dit jubileumjaar kijken we ook 
even achterom: Wie werkten er bij Wijk voor Wijk in 2012-2016?

2012 Ben 
…stagiair MMZ bij Wijk voor Wijk. Ben 
deed het goed in de praktijk, maar het 
bijhouden van zijn portfolio was een uit-
daging. Die was op het nippertje af, zodat 
hij zijn stage goed heeft afgerond. Laatst 
kwam Ben even bijpraten. Tegenwoordig 
werkt hij als woonbegeleider bij het Delta 
Psychiatrisch Centrum.

2013 Nancy 
…voelde zich snel thuis op de administratie 
bij Wijk voor Wijk. ‘Het was als een warm 
bad. Ik heb een geweldige tijd gehad en 
voelde me ook gesteund in mindere perio-
des.’ Tegenwoordig werkt Nancy met veel 
plezier als administratief medewerkster bij 
de Sociale Dienst Drechtsteden.

2014 Francis 
…startte als algemeen medewerker bij 
Wijk voor Wijk toen hij nog bezig was met 
zijn inburgering. Na het behalen van zijn 
examen, startte hij met de Entree oplei-
ding en vervolgde zijn traject bij ons als 
stagiair. In 2017 sloot hij de Entree oplei-
ding af met een 10!  
Francis zou het liefst matroos worden en 
zoekt een leerwerkplek. Tot die tijd is hij 
aan de slag als schoonmaker. 

 
2015 Abdi 
…zag ons aan het werk in de wijk en sloot 
zich aan bij ons team als algemeen me-
dewerker. Een goede manier voor hem 
om, al werkende, de Nederlandse taal 
beter onder de knie te krijgen. 
Na ruim een jaar milieubeheren, schil-
deren, tuinieren en oefenen met taal, ging 
hij via Baanbrekend Drechtsteden aan de 
slag als productiemedewerker.

2016 Jacqueline 
…startte in 2016 bij wijk voor wijk. Ze 
houdt de wijk schoon en helpt mee met 
de tuin- en schilderklussen. Ook is zij Am-
bassadeur van een Schone Wijk en assis-
teert ze bij de kidsclub. Sinds kort is ze ook 
trotse oma van haar eerste kleinkind. 

Jacqueline werkt nog steeds met veel 
plezier bij Wijk voor Wijk: ‘Ik heb het naar 
mijn zin, vooral het samenwerken met 
mijn collega’s vind ik leuk! Ook doe ik hier 
veel werkervaring op.’
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 Kerstvakantie

 Vanaf maandag 25 december is Wijk voor Wijk twee  
 weken gesloten.

 Op maandag 8 januari bent u weer van harte welkom!

  
 Team Wijk voor Wijk

Fijne feestdagen en een gelukkig 2018 gewenst!

Vacatures bestuur Wijk van Wijk

Vacatures bestuur Wijk voor Wijk  

Ben jij op zoek naar een uitdagende vrij-
willigersfunctie in een dynamische stich-
ting, waarbij je je bestuurlijke vaardighe-
den kunt ontwikkelen en veel positiviteit 
ervaart? Dan is Stichting Wijk voor wijk 
echt iets voor jou! 

Onze missie

Wij zijn Wijk voor Wijk, een leerwerkbe-
drijf in de wijk Crabbehof in Dordrecht. 
We begeleiden mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt in het maken van de no-
dige stappen door het optimaliseren van 
hun talenten en mogelijkheden. Mocht de 
afstand te groot zijn, dan bieden we een 
zinvolle en passende dagbesteding.  

Onze opzet is kleinschalig en laagdrempe-
lig. We verrichten onze werkzaamheden 

voor en met bewoners van Crabbehof en 
Wielwijk en lokale organisaties. Zo houden 
we samen de wijk schoon, heel en veilig.

Wijk voor Wijk draagt daarmee bij aan de 
groei naar een participatiesamenleving. 

Binnen verschillende disciplines zijn wij op 
zoek naar bestuurders, die ons team kun-
nen versterken om de ‘next step’ van Wijk 
voor wijk te realiseren.  

Het huidige bestuur bestaat uit 3 perso-
nen. Er zijn 3 parttime betaalde krachten 
in dienst. 

We hebben een vrijwilligersvacature 
voor een secretaris bestuur:

 Taken en werkzaamheden 

• Plannen en organiseren van de  
 bestuursoverleggen  
• Notuleren van de bestuursoverleggen  
• Zorgdragen voor officiële  
 correspondentie  
• Bijdragen aan gezamenlijke  
 beleidsontwikkeling 

 Profiel 

• Affiniteit met de doelgroep en  
 werkzaamheden  
• Gemotiveerd en betrokken  
• Georganiseerd  
• Pro actief  

Tijdsinvestering in overleg, maar minimaal 
4 uur per maand 

We hebben een vrijwilligersvacature 
voor een algemeen bestuurslid:

Taken en werkzaamheden 

• Bijdragen aan gezamenlijke  
 beleidsontwikkeling  
• Portefeuillehouder (in overleg)   
• Acties uitvoeren of uitzetten 
  behorend  bij portefeuille  
• Vertegenwoordigen van de  
 stichting naar buiten toe 

  
Profiel 

• Affiniteit met de doelgroep en  
 werkzaamheden 
• Gemotiveerd en betrokken  
• Proactief  

  
Tijdsinvestering in overleg, maar minimaal 
4 uur per maand 

Informatie: neem contact op met Mirjam 
Karsten (voorzitter) via m.karsten@wijk-
voorwijk.nl of 

06 53 85 32 14. Kijk op onze website, of 
volg ons op Facebook of LinkedIn 


