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Kijk * Kijk * Kijk
Wim de Grip heeft Wijk voor Wijk voorgedragen voor de Actie Warm Hart van KRO-
NCRV. Er zijn mooie geldprijzen te verdienen van € 10.000, € 5.000 en € 2.500.  
We zijn blij met deze kans!

Op dit moment is er nog onvoldoende geld beschikbaar om de verwarming van onze 
nieuwe locatie te realiseren. We hopen op een mooie donatie via deze actie, zodat we 
met een Warm Hart onze activiteiten kunnen uitvoeren.

Wijk voor Wijk direct ondersteunen kan door te stemmen via  
http://www.kro-ncrv.nl/warmhart/stichting-wijk-voor-wijk of door 
 lid te worden van KRO-NCRV: U betaalt eenmalig € 6 voor uw lidmaatschap en  
KRO-NCRV doneert € 10 aan Wijk voor Wijk. Het lidmaatschap stopt automatisch  
na een jaar. 

Een donatie voor onze nieuwe locatie kan ook nog steeds op IBAN NL92TRIO 0781 
4510 43 ten name van Stichting Wijk voor Wijk onder vermelding van: 
‘Donatie locatie MV’ wanneer wij uw naam mogen vermelden op ons bord met Mede 
Mogelijk Makers op de nieuwe locatie. 
‘Donatie locatie ZV’ wanneer u een donatie wilt doen zonder vermelding op ons bord.

Bedankt alvast!

Bewoner in beeld

KIJK OP WIJK VOOR WIJK
de nieuwsbrief van wijk voor wijk

Stichting Zuidendijk stimuleert milieubeheer

Op verschillende manieren wordt in de wijk enthousiast aandacht 
besteed aan de belangen van bewoners en milieubeheer. Ook door 
Stichting Zuidendijk. Inge Wolfs, één van de bestuursleden, vertelt er 
graag over.

‘Ons doel is de dijk schoon en leefbaar te houden. Vroeger waren er 
plannen om daar meer huizen op te bouwen. Heel nadelig voor na-
tuur en karakter van onze leefomgeving. Dankzij een bezwaarschrift 
van de bewoners ging de bouw niet door.’

Vervolgens werd, samen met de Stichting Natuur en Vogelwacht een 
bermbeheerproject gestart, om de plantengroei te bevorderen. Inge 
legt uit: ‘Er lag ook steeds afval in de berm. Daardoor ontstond het 
idee om een adoptieafvalbak te plaatsen. Dat is een groot succes 
geworden. Nu staat er zelfs een tweede afvalbak.’

Stichting Zuidendijk organiseert ook halfjaarlijkse opschoonda-
gen. Met zoveel mogelijk bewoners worden dan bermen en sloten 
schoongemaakt. Op de vraag hoe Inge steeds meer betrokken 
raakte bij Wijk voor Wijk, antwoordt zij: ‘Ik ben altijd geïnteresseerd 
in nieuws en volg jullie op Facebook. Wij hebben een gezamenlijk 
doel in de wijk met milieubeheer: jullie in het groot, wij op kleinere 
schaal. Wijk voor Wijk toont ook mooie initiatieven voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, die begeleiding nodig hebben. 
Dat sociale spreekt mij aan.’

Hoe zie jij de wijk en milieubeheer over 5 jaar? ‘Ooit kom er mis-
schien een tijd dat er weinig zwerfvuil meer ligt. Hopelijk werken 
onze opruimwerkzaamheden aanstekelijk voor andere bewoners.’ 
Goed voorbeeld doet meestal goed volgen!

http://www.kro-ncrv.nl/warmhart/stichting-wijk-voor-wijk
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‘n Schone straat...je hebt het zelf in de hand
Geslaagde aftrap pilot

In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Dordrecht, voert Wijk voor Wijk de pilot ’n Schone straat…je hebt het zelf in de 
hand uit. De pilot richt zich o.a. op bewustwording - wat kunnen bewoners zelf doen, hoe geven we kinderen het goede voorbeeld - 
en biedt alternatieven om bijvoorbeeld grofvuil en afval gescheiden in te leveren in de eigen wijk. Er is een brede samenwerking met 
organisaties, maar voorop staat de samenwerking met en de ideeën van bewoners hierin.

Op 26 juni vond de aftrap plaats met een grote schoonmaakactie door Team Wijk voor Wijk, Geef het Dordt, de afvalcoaches van 
HVC, Speelotheek Pip & Zo, Operatie Steenbreek en bewoners in Crabbehof.

Direct om tien uur liep het storm met bewoners die grofvuil kwamen brengen. Om half een zat de eerste container van 40 kuub tjok-
vol en om half vijf werd de tweede volle container opgehaald.  
Geef het Dordt nam twee busladingen met bruikbare spullen in, waarvan zij een deel gedoneerd hebben aan Leuke Meuk, Lets ruil-
winkel en Stichting Kledingbank Dordrecht. 
Er waren veel bewoners met vragen en opmerkingen voor de afvalcoaches van HVC. Op de goede manier afval scheiden kon direct in 
de milieustraat.

Kinderen konden aan de slag met restmaterialen in de workshop van Speelotheek Pip & Zo en poseren trots met hun creaties. 
Bij Operatie Steenbreek werden weinig tegels ingeleverd, maar leuke gesprekken met buurtbewoners én bewoners die spontaan 
plantjes kwamen brengen, zelf gestekt of gezaaid. 

Na afloop van een topdag een lekker opgeruimd gevoel. ’n Schone straat…je hebt het zelf (en samen) in de hand!
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Wijk voor Wijk heeft vakantie.  
 
Vanaf maandag 22 juli zijn we drie weken gesloten. 
Maandag 12 augustus gaan we weer aan de slag. Ieder-
een een fijne zomer gewenst en tot ziens in de wijk!

Vakantie

Lions Host steunt wijk voor wijk
Tienduizendmaal dank

Met de donatie van € 10.000, - van Lions Host Dor-
drecht heeft Wijk voor Wijk heel veel kunnen doen 
aan de realisatie van de nieuwe locatie aan de Sa-
vornin Lohmanweg in Crabbehof. Deze locatie is een 
stuk ruimer en moderner dan de huidige. Dit biedt 
Wijk voor Wijk betere mogelijkheden voor uitbrei-
ding en ontwikkeling. De donatie kwam precies op 
het goede moment!

Op 26 september is de officiële opening van het 
nieuwe pand, maar het team van Wijk voor Wijk 
wilde niet zo lang wachten met een bedankje.  
Koos Bakker, penningmeester bij de Lions Host, nam 
een tegoedbon voor een lunch op de nieuwe locatie 
in ontvangst. Tien leden van de Lions zijn uitgeno-
digd op de 10e van de 10e met 10.000 maal dank 
voor de donatie. Zonder dit geweldige bedrag, was 
de locatie bij lange na niet zo ver in de verbouwing. 
Dit geldt overigens ook voor alle vrijwilligers en  
medewerkers die keihard werken om dit project tot een succes te maken.
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