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Kijk * Kijk * Kijk
In het diepe zwemmen

‘Het meer in het bos… zie je het voor je? Zoals het daar ligt tus-
sen de bomen? . . . Hoe zou het zijn om in dat meer te zwem-
men? Niet alleen met mooi weer, maar ook als het stormt, 
regent of in de ijzige kou?’

Mirjam Karsten verkeert vaak aan de rand van het meer. In 
haar hoedanigheid van bestuursvoorzitter van Wijk voor Wijk 
zwemt ze geregeld met ons mee. 

Lees hier haar column over de verschillende perspectieven van 
uitvoerders en beleidsmakers in het social domein:  
https://www.linkedin.com/pulse/het-diepe-zwemmen-mirjam-
karsten/

Aan het woord: Hans

KIJK OP WIJK VOOR WIJK
de nieuwsbrief van wijk voor wijk

Versterking van ons team

‘Onder de balen’ begonnen, nu op onze administratie!

Kun je wat over jezelf vertellen? ‘Met mijn 16e ben ik naar 
de Havenvakschool in Rotterdam gegaan. Na het behalen 
van mijn diploma ben ik in de haven gaan werken waar ik 
diverse functies heb gehad. Ik ben er begonnen met balen 
sjouwen en uiteindelijk was ik hoofdcontroleur van koelcon-
tainers. 

Na 27 jaar bij diverse bedrijven en het behalen van diplo-
ma’s, had ik genoeg van allerhande konkelarijen, stakingen, 
ontslagen en wat dies meer zij. Later vond ik een baan als 
afdelingshoofd van een distributiebedrijf en werkte daar 
10 jaar. Vervolgens werd ik assistent-hoofd expeditie bij de 
pakketbezorging. Op mijn 62ste verbrijzelde ik mijn voet en 
werd geopereerd om alle voetbeentjes bij elkaar te houden. 
Ik zat maanden in een rolstoel alvorens echt te kunnen re-
valideren.’ 

Wat ging je na die revalidatie doen? ‘Aangezien ik niet ach-
ter de geraniums wilde blijven zitten ging ik naar het Vrijwil-
ligershuis en kwam zodoende bij Wijk voor Wijk terecht. 
Daar verricht ik, naar aller tevredenheid, twee halve dagen 
per week hand- en spandiensten als administratief mede-
werker. Net wat anders dan ik gewend was, maar ik voel mij 
daar goed op mijn plaats!’ 

Bij Wijk voor Wijk hebben we allerminst ‘de balen’ van zijn 
besluit! 

https://www.linkedin.com/pulse/het-diepe-zwemmen-mirjam-karsten/
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Nieuwe locatie krijgt metamorfose

Wijk voor Wijk timmert aan de weg. Meer ruimte om ver-
der te professionaliseren, nieuwe activiteiten te ontwik-
kelen en meer leerwerkplekken te realiseren, was een lang 
gekoesterde wens én noodzaak. In de grotere locatie die 
gevonden is wordt hard gewerkt aan de toekomst van Wijk 
voor Wijk!

Directeur/trajectbegeleider Hugo Wemmers legt uit: ‘Wij 
groeiden uit ons jasje. Al onze materialen en gereedschap-
pen liggen nu opgeslagen op drie verschillende plaatsen! 
Ook zijn we soms lastig te vinden voor mensen. Het nieuwe 
pand aan De Savornin Lohmanweg ligt op een A-locatie 
in de wijk, recht tegenover de Bibliotheek en Trefpunt De 
Nieuwe Stoof.’ ‘Bovendien’ vervolgt hij, ‘kunnen wij met 
meer medewerkers beter werken aan een grotere financi-
ele zelfredzaamheid. Het nieuwe onderkomen wordt heel 
mooi. Iedereen bij ons verdient het om in én vanuit zo’n 
locatie te werken. De betere uitstraling is ook een pluspunt 
en daar zijn wij blij mee,’ aldus Hugo die de verbouwing één 
groot feest vindt … en hij is niet de enige, lees maar:

Reacties

‘Wat een leuk pand! Zo, wat is het groot hier! Lekker licht 
zeg! Super! Het wordt heel mooi!’ Enkele veel gehoorde 
positieve reacties van insiders én outsiders over ons nieuwe 
pand. De ruimte die eerst een grijs magazijn was wordt nu 
fris, smaakvol en uitnodigend.  

Met dank aan het onuitputtelijk enthousiasme van het 
Team Wijk voor Wijk én onze Mede Mogelijk Makers. Dat 
wil zeggen, bedrijven en particulieren die helpen met mid-
delen, materialen en mankracht.

Eerste resultaten

Wij zijn flink aan de slag gegaan. Muren zijn prachtig wit 
geverfd, de indeling is gemaakt, toiletruimte sfeervol inge-
richt en kantoorruimtes gecreëerd. Ja, van dik hout zaagt 
men planken! Of: balken die gedoneerd werden. Dié waren 
nodig voor de plafondconstructie van de kantoren. Ons 
nieuwe onderkomen ademt nu al de sfeer, dat we meer 
mogelijk kunnen maken met elkaar en voor elkaar in de 
wijk. Samenwerking inspireert en motiveert.

Aan de slag!
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Ervaringen

Dat blijkt ook uit de enthousiaste reacties van enkele mede-
werkers: 

Freddy, die veel verf- en voegwerk doet, vertelt: ‘Het leuke 
is, dat je de nieuwe ruimte elke week ziet veranderen. Eerst 
was het niets, toen werd het iets en nu krijgt het steeds 
meer zijn definitieve vorm. We werken ook goed samen!’

Ton de veelzijdige timmerman, die ons als vrijwilliger helpt 
bij dit project, voegt eraan toe: ‘Het is heel leuk om dit werk 
te doen. Ons teamwork geeft een win-win situatie, dat zie 
je aan de resultaten, mooi toch?’

Johan is van huis uit hovenier en heeft in zijn leven al vaak 
de handen uit de mouwen gestoken. ‘Ik vind het leuk met 
allerlei werkzaamheden bezig te zijn. Schilderen en tim-
meren is natuurlijk heel wat anders dan in de tuin werken, 
maar het gaat goed. Fijn dat we allemaal eensgezind zijn.’

Ook Firas heeft veel schilderwerk gedaan. Muren en deuren 
zien er nu fris en nieuw uit. ‘Ik kan goed samenwerken met 
de anderen en leer ook nog beter Nederlands,’ aldus deze 
enthousiaste collega.

Barbara Saarloos, coördinator/werkbegeleider voegt er-
aan toe: ‘Eén van de voordelen van de nieuwe locatie is, 
dat wij meer aparte ruimtes hebben, voor bijvoorbeeld de 
administratie, de redactie en werkoverleg. Ook de Collega’s 
die de wijk ingaan kunnen hun werk beter en makkelijker 
organiseren. Bovendien is het nieuwe pand beter zichtbaar 
voor de bewoners. Zij zijn welkom om eens een kopje koffie 
te komen drinken en een praatje te maken. Daar kijken we 
naar uit.’

Haar woorden onderstrepen het sociale karakter van Wijk 
voor Wijk en het belang van een goede onderlinge samen-
werking. De metamorfose vordert, maar we zijn er nog niet. 
Alle beschikbare hulp blijft welkom! Zó kunnen wij, samen 
met onze Mede Mogelijk Makers, deze verbouwing voltooi-
en. In september, tegelijk met ons 12 ½ jarig bestaan, gaan 
we het vieren met een spetterend openingsfeest!

Meer informatie: Barbara Saarloos: 078-6559210 
b.saarloos@wijkvoorwijk.nl 

mailto:b.saarloos@wijkvoorwijk.nl
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Wijk voor Wijk is gesloten van 27 april t/m 5 mei om feestelijk  
vakantie te vieren. Iedereen fijne dagen gewenst en tot ziens!

Vakantie

Vacatures

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

Het Vrijwilligershuis Drechtsteden organiseerde de vrijwil-
ligersmarkt ‘Met pensioen en dan!’ Deze kans lieten we niet 
voorbijgaan: http://www.wijkvoorwijk.nl/in-het-nieuws/
actueel/2019/vrijwilligersmarkt.html

we hebben o.a. vacatures voor bestuursleden, redacteurs 
voor de nieuwsbrief en social media, vakvrijwilligers tuin- 
en groenonderhoud en vakvrijwilligers klussen en een  
organisator voor onze Kidsclub. 

 
Omdat we druk bezig zijn met het realiseren van onze  
nieuwe locatie, is er ook op projectbasis van alles te doen:  
klussen, werving van sponsoren, bloggen en nog veel meer!

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 

Dordt Schoon Plogging Challenge
Doe je met ons mee aan de Plogging Chal-
lenge?! 

Samen met Buurtsportcoach DordtSport, Duur-
zaamheidscentrum Weizigt, West Buurtwerk 
Dordrecht en Crabbehof buurt preventie, orga-
niseerde Wijk voor Wijk deze activiteit voor kin-
deren tot 12 jaar. Een hele uitdaging: rennen en 
afval opruimen tegelijk!

Na het startsein, met de bel aan het Zwerfhuis-
je, gingen de kinderen er als een haas vandoor, 
met zakken en afvalgrijpers. Op het parcours 
van meer dan een kilometer hebben ze een he-
leboel afval opgeruimd. Na afloop een schonere 
wijk én een vrijkaartje om te gaan zwemmen 
voor deze toppers!  
 
En weer een stukje Dordt Schoon! 

Voor nog meer leuke foto’s, zie hier een fotocollage:  
http://www.wijkvoorwijk.nl/in-het-nieuws/actueel/2019/plogging-challenge.html
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