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Kijk * Kijk * Kijk
Gebiedsbeheerder Dennis  
Hoogenboezem en gebiedsopzichter 
Kees Spek van de gemeente Dordrecht, 
brachten een werkbezoek aan Wijk 
voor Wijk. Na een gezellige kennisma-
king tijdens de lunch werd er, zoals het 
woord zegt, gewerkt!  
Samen met medewerkers van het 
Team Wijk voor Wijk gingen zij op pad 
in Crabbehof: Dennis om zwerfafval op 
te ruimen en Kees om de afvalbakken 
te legen. Een geslaagd bezoek vonden 
wij en dat was wederzijds. Samen hou-
den we de wijk schoner! 

Aan het woord: Karel

KIJK OP WIJK VOOR WIJK
de nieuwsbrief van wijk voor wijk

Versterking van onze redactie

Wijk voor Wijk zocht een nieuwe eindredacteur.  
Dat is Karel geworden!

Wat voor werk heb je hiervoor gedaan? 
 ‘Ik was ruim 20 jaar commercieel medewerker en had 
daardoor veel contact met mensen. Zo’n 10 jaar geleden 
werd ik arbeidsongeschikt voor mijn werk en ik koos ervoor 
om vrijwilligerswerk te gaan doen. Er bleek plaats te zijn bij 
de wijkkrant De Galerij. Mijn eerste artikel sloeg goed aan. 
Ik volgde twee cursussen journalistiek en werd na verloop 
van tijd eindredacteur. Na enige tijd werd mij gevraagd of 
ik allochtonen kon helpen bij het beter uitspreken van de 
Nederlandse taal. Het blijkt namelijk dat de meeste alloch-
tonen Nederlands makkelijker leren spreken dan schrijven 
met die lastige Nederlandse grammatica. Ik volgde hiervoor 
twee cursussen.

Hoe ben je nu bij Wijk voor Wijk gekomen? 
 ‘Na 10 jaar bij De Galerij was ik toe aan een nieuwe uitda-
ging. Toevallig sprak ik Barbara bij het Taalcafé. Ik had haar 
al eerder ontmoet bij Wijk voor Wijk. Zij bood mij aan eind-
redacteur bij de Nieuwsbrief te worden. Na hier goed over 
nagedacht te hebben, accepteerde ik het aanbod.  
 
Wijk voor Wijk en de nieuwsbrief spraken mij erg aan.  
Het eerste wat ik, na overleg met de redactie, deed was de 
lay-out van de Nieuwsbrief aanpassen. Daarna heb ik een 
handleiding gemaakt voor het schrijven van de Nieuws-
brief.’ Verder kijkt Karel uit naar een fijne samenwerking 
met de redactie en hij hoopt op meer collega’s om de 
nieuwsbrief verder vorm te geven. 

https://vrijwilligershuisdrechtsteden.nl/vacature/redactiemedewerkers/
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Cassandra en haar Kidsclub goed bezig

Tijdens de Doe ff Gezond week in september organiseerde 
Wijk voor Wijk een Zwerfie Bingo. Lekker rennen over het 
grasveld en zwerfvuil verzamelen. Er was beslist wat te  
winnen…

Zestien kinderen kwamen naar de speelplaats aan de 
Wibautstraat in Crabbehof. De meesten waren bekenden 
voor Cassandra van Wijk voor Wijk. Vooral meisjes werden 
aangetrokken door het Zwerfhuisje. Cassandra legde de 
spelregels uit en vroeg: ‘Zijn jullie gezond? Weten jullie wat 
gezond zijn betekent?’ Dat wisten de kinderen wel. ‘Maar 
gezond blijven is ook belangrijk,’ zei ze nadrukkelijk. De hele 
groep begon met haar aan een warming-up met rek-en-
strek oefeningen. 

Elk team kreeg een begeleider, een bingokaart en een grij-
per om aan de slag te gaan. Het ene kind rende nog harder 
dan het andere, om zo snel mogelijk zwerfvuil bij elkaar te 
krijgen. Van blikje tot plastic bakje, van snoepverpakking tot 
boterhamzakje, alles werd verzameld in grote zakken. De 
hele bingokaart werd afgevinkt.

‘Wie is nou de winnaar?’ Cassandra antwoordde: ’Jullie 
hebben zo goed je best gedaan, vinden jullie niet dat ieder-
een een winnaar is? Daarom krijgen jullie vandaag allemaal 
de eerste prijs: een gratis toegangskaartje voor de Sport-
boulevard, om gezond te bewegen en sportief bezig te zijn.’ 
Als extra attentie kregen alle kinderen fruit mee. 

Wendy Schneider, die namens Doe ff Gezond ook aanwezig 
was, concludeerde: ‘Belangrijk is, dat vooral kinderen zich 
bewust blijven van bewegen, buiten spelen en gezond eten. 
De hele buurt heeft er baat bij.’ Dat het daarbij ook nog een 
schoon grasveld opleverde, was een win-win situatie.

Aan het einde van de middag reageerden vier kinderen al 
heel spontaan: ‘Ja, wij gaan onze ouders vertellen dat zij 
geen afval meer op straat mogen gooien!’ Buitenspelen in 
een schone straat is dubbel gezond!

Overigens, extra collega’s om de Kidsclub te begeleiden zijn 
welkom.

Aan de slag!

https://vrijwilligershuisdrechtsteden.nl/?s=medewerker+kidsclub
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Wijk voor Wijk is gesloten vanaf maandag 24 december. Maandag 7 januari gaan we weer van start. Iedereen een hele  
fijne feestdagen gewenst en tot ziens!

Vakantie

Vacatures
Interesse om ons team te versterken? Bij Wijk voor 
Wijk is van alles te doen!

Ben jij op zoek naar een uitdagende vrijwilligersfunctie in 
een dynamische stichting? Voor het bestuur zijn we hard 
op zoek naar een secretaris bestuur en een algemeen be-
stuurslid. 

Op onze nieuwsbrief- en social mediaredactie heten we 
graag creatieve schrijvers welkom.

Ben je een ervaren klusser? Wil jij je vakkennis en ervaring 
delen? Dan ben jij de vakvrijwilliger van wie we van alles 
kunnen leren.

Jij bent de organisator die we zoeken voor onze Kidsclub, 
als je het leuk vindt om activiteiten voor kinderen te  
organiseren en een schone wijk belangrijk vindt.

Houd je van afwisselend werk? Wie weet is onze vacature 
voor algemeen medewerker misschien iets voor jou.

Bij Wijk voor Wijk zijn er mogelijkheden voor dagbesteding, 
participatie, taalwerkstage, stage of vrijwilligerswerk.  
 
Meer weten? Neem contact op met Barbara Saarloos via 
078-6559210 of b.saarloos@wijkvoorwijk.nl 

Nieuwe locatie, nieuwe kansen
Wijk voor Wijk breidt uit met een nieuwe locatie in de wijk. 
Die geeft ons de ruimte om te groeien: verder professiona-
liseren, nieuwe activiteiten ontwikkelen en meer leerwerk-
plekken realiseren.  
We kunnen de ruimte nu nog niet in gebruik nemen. Om 
de nodige verbouwing en inrichting te realiseren zoeken 
we middelen, materialen en mankracht. Kortom, Wijk voor 
Wijk zoekt Mede Mogelijk Makers!

Begin november is onze actie gestart om sponsoren en do-
nateurs te werven. Onze Donatie Teller staat op € 3.165,20. 
We zijn er nog niet, nog € 26.106,80 te gaan!

Op de Maatschappelijke Beursvloer hebben we verschil-
lende matches kunnen maken voor de nieuwe locatie, o.a. 
voor meubilair, bouwmateriaal, hulp bij laswerkzaamheden 
en het maken van een promotiefilmpje. In de allerlaatste 
minuten werd met Betty van Steensel van Borgch een mat-
chovereenkomst gesloten voor advies over verduurzaming. 
Haar collega Julian van der Veer heeft onze locatie bekeken 
en de plannen met ons doorgenomen, zodat we de advie-
zen direct kunnen meenemen.

Ook elders zijn Mede Mogelijk Makers gevonden. Zo heeft 
Garage van der Wolf ons gesponsord met heel veel liters 

muurverf en schilderbenodigdheden. Dankzij deze bijdrage 
geven we nu alle muren een frisse witte kleur. Om het 4 
meter hoge plafond te witten, zoeken we nog een rolstei-
ger, hopelijk vinden we ook daar een sponsor voor. 

Medewerkers van Wijk voor Wijk dragen ook hun steentje 
bij en niet alleen met klussen. Deze week zijn zij op pad om 
te collecteren, iedere bijdrage is welkom!  
 
Wij danken alle Mede Mogelijk Makers en hopen dat er nog 
meer volgen!
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