Nieuwsbrief september met o.a. Wioletta groen talent in
de wijk, onze nieuwe collega Deborah, de energiecoaches
van de Drechtse Stromen, het upcycling-project en nog
veel meer......
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Kijk Kijk Kijk: Talent in de wijk,
Wioletta

Dordt Schoon:
Kidsclub laat de 10
zien!
Wioletta is 6 jaar geleden met haar twee
kinderen, een zoon en een dochter, uit
Polen waar ze een bloemenzaak had, naar
Nederland gekomen. Bij die naam denk je
meteen aan een viooltje. Hoe is de liefde
voor bloemen en groen ontstaan? ‘Mijn
moeder had een grote tuin met bloemen
en ik denk dat daar, in mijn jeugd, de liefde
voor bloemen is ontstaan.’
Wioletta woont aan de Troelstraweg
tegenover de speeltuin waar onlangs
wethouder Marco Stam samen met de
kinderen van de kidsclub de zelfgemaakte
hekjes feestelijk onthulde. ‘De bloemen die
door mij en mijn kinderen geplant zijn in de
perkjes rond de twee jonge bomen van het
plantsoen zijn allen veldbloemen.
Veldbloemen zijn bloemen die je langs de
wegen en velden tegenkomt: dus geen
tulpen, rozen of hyacinten.’
Hoe ben je in aanraking met Wijk voor Wijk
gekomen?
‘Puur toeval. Ik was de bloemen aan het
onderhouden toen Barbara langskwam en via
mijn zoon een praatje met mij maakte. Zelf
spreek ik nog niet goed Nederlands, maar ik
volg wel wekelijks een cursus Nederlands.
Van het een kwam het ander en Barbara
vroeg mij of ik, tijdens de vakantie van Wijk
voor Wijk, de onder hun beheer vallende
bloemen en groen zou willen onderhouden. Ik
vond het prima. Toen ze terugkwamen van
vakantie waren ze dik tevreden.’

Onze nieuwe collega:
Deborah

Natuurlijk doet de Kidsclub van
Wijk voor Wijk mee aan de
jaarlijkse editie van Dordt
Schoon die startte op World
Cleanup Day. Op
woensdagmiddag gingen ze de
wijk in en kijk eens waar ze mee
terug kwamen. De 10 laten ze
zien voor de tiende verjaardag
van Dordt Schoon. Op naar de
volgende 10 jaar!

Eén jaar nieuwe
locatie
Een jaar geleden verhuisde Wijk
voor Wijk naar de nieuwe ruime
locatie aan De Savornin
Lohmanweg 21 in Crabbehof.
Tijd voor een klein feestje.

Upcycling-project
En hoppa, deze opgeknapte
vintage bank, weer zo goed als
nieuw, heeft een nieuwe
eigenaar. #upcycling: superleuk
project waar de werkplaats
goed van pas komt.

Deborah is de nieuwe
aanwinst van Wijk voor
Wijk. Ze woont aan de
Troelstraweg, vlakbij de
oude locatie van Wijk voor Wijk.
Hoe ben je bij WvW terechtgekomen?
‘Op Opruimdag in juli raakte ik in gesprek met
Barbara en van het een kwam het ander. Ik
ben hier nu twee dagen per week: op
woensdag en donderdag. Ik help onder
andere met de Kidsclub, het wijkterras, Lief &
Leed en het mediateam.’
Wat is je achtergrond?
‘Ik heb een opleiding “Groen” bij het
Wellantcollege VMBO Dordrecht gevolgd.
Daarna heb ik de studie Leisure gevolgd bij
DaVinci, vervolgens ook sociaal-cultureel
medewerker.’
Wat zou je, naast het werk wat je hier doet,
nog meer willen doen?
‘Ik zou graag als hostess in een casino
werken.’

Attie natuurlijk!
Een bloem, een boom en hoe
mooi het licht door de takken
valt, Attie heeft er oog voor.
Haar talent om behalve de
rommel die ze opruimt in de
wijk, de schoonheid van de
natuur te zien, levert mooie
beelden op. De foto's in deze
rubriek zijn dan ook van...Attie
natuurlijk!

Energie besparen?
Energiecoaches helpen!

Tocht het in huis? Is je woning moeilijk
warm te krijgen? Schrik je elke maand
weer van de gas- en lichtrekening?
Energiecoaches zijn komende maanden
actief in Crabbehof om te helpen om
energie te besparen. Zij geven tips en
advies. Kleine aanpassingen in huis
kunnen al veel comfort en geld opleveren.
Op 6 oktober is er van 19.30 tot 21.30 uur bij
Wijk voor Wijk een workshop: Besparen op je
energienota. Daarin leggen energiecoaches
uit welke kosten er op de nota staan en wat
posten zijn waarop je kunt besparen en hoe
je dat kunt doen. Denk aan korter douchen,
de gordijnen sluiten en de verwarming op 15
graden voor slapen. Kijk voor meer informatie
over de activiteiten van de energiecoaches op
www.drechtsestromen.net.

Nieuwe flyer Wijk voor Wijk
We zijn trots op onze nieuwe flyer. ESH
media heeft deze kosteloos ontworpen naar
aanleiding van een deal vorig jaar op de
maatschappelijke beursvloer.
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