
Roché, versterking van het team Wijk voor Wijk

Wat is je achtergrond?  
‘Ik ben in Suriname geboren waar ik een opleiding VMBO tl 
met goed gevolg heb doorlopen. Op mijn zestiende ben ik 
naar Nederland gekomen. Ik heb diverse werkzaamheden 
gedaan maar vond niets dat bij mij paste. Uiteindelijk volg-
de ik een cursus elektrotechniek. Door allerlei omstandig-
heden kon ik deze niet afmaken. Ik ben nu zesentwintig en 
was zonder werk totdat een goede kennis van me vroeg of 
ik het niet een goed idee zou vinden om bij Wijk voor Wijk 
te gaan werken. Ik hoefde er niet lang over na te denken en 
meldde mij aan bij Wijk voor Wijk. Ik was welkom om het 
team te versterken en was blij om weer aan de slag te zijn. 
Bij Wijk voor Wijk doe ik werkzaamheden in de groenvoor-
ziening en leeg ik op maandag, woensdag en donderdag 
de aan Wijk voor Wijk toebedeelde afvalbakken. Daarnaast 
ben ik van plan om in 2020 te gaan vloggen voor Wijk voor 
Wijk. Ik heb dit al eerder gedaan bij R-newt en vond dat erg 
leuk om te doen.’ Roché doet zijn werk met plezier en naar 
aller tevredenheid.
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Kijk * Kijk * Kijk
Feestelijke afsluiting Kidsclub Schone Straat

De kinderen van de Kidsclub hebben de afgelopen weken hard meegeholpen om de wijk schoon te maken en te houden. 
Iedere woensdagmiddag gingen ze op pad met een medewerker van Wijk voor Wijk om zwerfvuil op te ruimen. Daarnaast 
hebben ze geknutseld en onder leiding van Saskia den Ouden van Duurzaamheidscentrum Weizigt de leerzame plastic 
soep quiz gedaan. De moeders van de kids zorgden iedere week voor iets lekkers. Als afsluiting is er een feestelijk diner. 
Goed idee van de kids zelf. 
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Esther van Beelen, bestuurslid Wijk voor Wijk

Hallo, mijn naam is Esther van Beelen. Sinds september 
2019 ben ik bestuurslid van Wijk voor Wijk. Ooit heb ik Mir-
jam Karsten geadviseerd om te reageren op de vacature van 
voorzitter bij Wijk voor Wijk. Ik werkte toen bij woningcor-
poratie Trivire en kende Wijk voor Wijk al lang, als ‘huurder’ 
en als samenwerkingspartner. Geestig is dat Mirjam mij in 
de lente gevraagd heeft of ik interesse zou hebben in een 
bestuursrol. Na één nachtje slapen heb ik gezegd dat ik 
interesse had omdat Wijk voor Wijk zo’n bijzondere orga-
nisatie is, met een bijzondere werkwijze en met bijzondere 
medewerkers.  

Nu even iets meer over mezelf. Ik ben geboren in Katwijk 
aan Zee. Samen met mijn man en kinderen woon ik in Oud 
Krispijn in Dordrecht. Mijn man is Fransman en ik heb hem 
ooit ontmoet tijdens een studie-uitwisselingsjaar in Lyon 
in Frankrijk. Daar heb ik in feite mijn studie Geschiedenis 
afgerond. We hebben drie kinderen: Hugo van 20 jaar, Ma-
non van 16 en Luc van 13. We hebben het erg gezellig thuis; 
soms met z’n vijven, maar vaker met ons vieren. De oudste 
verlegt langzamerhand zijn leven naar Utrecht waar hij stu-
deert. 

In de lente heb ik een kennismakingsgesprek gevoerd met 
Hugo, Barbara, MIrjam en Falco. Ik begreep toen dat Wijk 
voor Wijk zich in een spannende overgangsfase bevond, dat 
er hard gewerkt werd op de nieuwe locatie en dat de orga-
nisatie graag wat groter en financieel steviger wil worden 
met behoud van haar karakter en werkwijze. Een super uit-
daging en daar help ik graag in mee!

We hebben afgesproken dat we enkele maanden proeftijd 
zouden afspreken om te kijken of de klik er is en of ik goed 
aansluit bij het bestuur. Ook is besproken dat ik me in mijn 
bestuursrol richt op de speerpunten acquisitie, strategie 
en netwerken en natuurlijk de deelname aan de pakweg 6 
jaarlijkse bestuursvergaderingen.

In mijn dagelijks werk vervul ik als zelfstandig ondernemer 
tijdelijk opdrachten in de sektoren Wonen en Sociaal Do-
mein uit hoofde van mijn bedrijf Etoile. Een groot deel van 
mijn loopbaan heb ik bij Trivire en Krispijn Wonen gewerkt 
in kwetsbare wijken in Dordrecht en Zwijndrecht.  
Naast mijn bijdrage aan Wijk voor Wijk, ben ik zeer recent 
bestuurslid van Stichting Cultuureducatie (To be, poppo-
dium e.d.) geworden, en ben ik commissaris bij Woningcor-
poratie Fien Wonen in Hardinxveld e.o. 
 

Doordat ik de laatste maanden veel op pad ben met Mirjam 
om (potentiële) samenwerkingspartners meer te vertellen 
over de werkwijze van Wijk voor Wijk, realiseer ik me hoe 
speciaal Wijk voor Wijk is. Dat hoor ik van onze partners 
ook terug. Men is heel positief over hoe de medewerkers 
samen de opdrachten verdelen en het vaste gezicht zijn in 
Crabbehof en Wielwijk. Opdrachten worden ook heel zorg-
vuldig en professioneel uitgevoerd. Dat is waardevol want 
het zou goed uitkomen als er meer medewerkers (op basis 
van dagbesteding, participatieplekken of bijvoorbeeld vrij-
willigerswerk) in onze prachtige grote bedrijfsruimte een 
plekje kunnen krijgen. Dat is een wenkend perspectief waar 
we voor gaan!
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Sinterkerst bij Geef het Dordt

Het was een mooi feest bij Geef het Dordt. Sinterklaas en de Kerstman hebben heel veel kinderen en ouders blij gemaakt 
met decembercadeaus. De sfeer was top. Dankzij de Kerstman en warme chocolademelk bleven de medewerkers van Wijk 
voor Wijk warm in de kraam. Volgend jaar weer!

Feestdagen

Workshop Drechtse Stromen bij Wijk voor Wijk

Besparen op gas, elektra en water! Hoe pak ik dat aan? 
Op 12 december was er een gratis workshop van Drechtse 
Stromen voor bewoners uit Crabbehof bij Wijk voor Wijk. 
Energieambassadeurs van stichting Drechtse Stromen bie-
den als vrijwilliger hulp bij het zo zuinig mogelijk verwar-
men van je huis. Ze geven tips hoe meer te besparen op 
elektriciteit en water en hoe je goed kunt ventileren. Een 
van de aanwezige bewoners was na afloop zo enthousiast 
dat ze zich meteen heeft aangemeld als energieambassa-
deur. 

Workshop


