Nieuwsbrief november met o.a. het pop-upterras in de
wijk, de uitgifte van gratis mondkapjes, Lief & Leed, The
Impact Days en nog veel meer......
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Kijk Kijk Kijk:
Pop-upterras in de wijk
The Impact
Days

Gelukkig hebben we de video nog, gemaakt
voor de inspiratiebijeenkomst #wemissenjullie
van de Sociale Dienst Drechtsteden en
#SDDhelpt. Door de aangescherpte coronamaatregelen is er de komende weken helaas
geen wijkterras.

Gratis mondkapjes

Wijk voor Wijk heeft
meegedaan met de vier
masterclasses ‘Maak werk
van je idee’, georganiseerd
door Stichting
Maatschappelijk Betrokken
ondernemen.
Tijdens The Impact Days
Dordrecht (16 t/m 21 november)
is de afsluiting van deze
opleiding met een pitch-event
op donderdag 19 november in
Kunstmin (livestream). Uiteraard
zijn wij hier ook van de partij.
Leuk ook om mee te werken
aan ‘Oh, op die fiets!’, de
inspirerende verhalen op video
van sociale ondernemers in
Dordrecht.

Het corona hulpinitiatief ‘Licht voor Dordt’
gaat na een aantal rustige maanden weer
opschalen. Gezien de opmars van de
besmetting en de groeiende nood is dat
helaas hard nodig.
‘Licht voor Dordt’ coördineert op verzoek van
de gemeente Dordrecht de verspreiding van
gratis mondkapjes voor de minima. De
Voedselbank deelt wegwerpmondkapjes uit
bij de voedselpakketten.
Om ook de mensen die niet bij de
voedselbank bekend zijn te bereiken, worden
deze ook verspreid via verschillende
uitgiftepunten waaronder Wijk voor Wijk.
Iedere dinsdag en donderdag tussen 10.00
en 11.00 uur zijn wijkbewoners van harte
welkom om een of meerdere exemplaren op
te komen halen.

Pilot Lief & Leed
Samen met Buurtwerk doet Wijk voor Wijk
de komende maanden een Lief & Leedpilot
in Wielwijk en Crabbehof. Een straat krijgt
een Lief & Leedpotje van € 150,- per jaar.
Hiermee kunnen betrokken bewoners
(gangmakers) gedurende het jaar een
bloemetje, fruitmand of ander aardigheidje
cadeau geven aan een buurman of -vrouw
die dat volgens jou echt verdient.

Afscheid van
Mirjam
Na vier
jaar heeft
Mirjam
Karsten
afscheid
genomen
als voorzitter van Wijk voor
Wijk. Alle medewerkers en
bestuursleden bedanken haar
hartelijk voor haar inzet de
afgelopen jaren en wensen haar
veel succes.

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!

Voorbeelden zijn een bloemetje bij ziekte, een
kaart bij een verjaardag of een cadeau bij een
geboorte of het behalen van een diploma.
Binnenkort komen de eerste uitreikingen van
Lief & Leedpotjes. Wordt vervolgd!
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