Nieuwsbrief december met o.a. Lief & Leedstraten in
Crabbehof en Wielwijk, Wijk voor Wijk sluit van 19
december t/m 3 januari, nieuw bestuurslid Jeroen en nog
veel meer......
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Kijk kijk kijk:
Lief & Leed in de wijk

De eerste betrokken bewoners
(gangmakers) voor het project Lief & Leed
werden op 2 december verrast door een
persoonlijke serenade op de stoep.
Wethouder Marco Stam overhandigde hen
vervolgens het potje met € 150,- dat ze
kunnen besteden aan een aardigheidje voor
bewoners uit de straat. Het doel van Lief &
Leedstraten: meer aandacht voor elkaar
zodat buren zich gezien, gewaardeerd en
gesteund voelen.
Lief & Leed is een pilot van Buurtwerk
Dordrecht en Wijk voor Wijk voor Crabbehof en
Wielwijk. De eerste vijf Lief & Leedstraten zijn
zodoende in deze wijken. Het idee is afkomstig
uit Rotterdam waar inmiddels ruim 750 Lief &
Leedstraten zijn. De gangmakers in een straat
kunnen het potje gedurende een jaar
gebruiken voor bijvoorbeeld een bloemetje,
kaart, fruitmand of een ander cadeau voor een
bewoner uit de straat.

Koek en Sjokie bij
een warm pop-up
terras
Wijk voor Wijk wil het popup terras van de afgelopen
zomer doorzetten naar de
winter. Door corona blijft het
buiten, maar het wordt koud
en nat. Dankzij een
toegekende wijkwens voor
een tent en een
gasverwarming kan het toch
doorgaan. Voor de soep die
de bewoners gratis krijgen
komt een verwarmer.
De regiegroep Wijkwensen
was positief over het idee. Hun
reactie: ‘Geweldig initiatief,
bedacht en uitgevoerd door
wijkbewoners voor de wijk.’
Vanwege de coronamaatregelen is de komende
tijd geen pop-up terras, maar
zodra het weer kan is iedere
wijkbewoner van harte welkom
voor Koek en Sjokie in de tent.
Met elkaar voor de wijk!

Jeroen, bestuurslid en
fotograaf

Attie natuurlijk!
Een bloem, een boom en
hoe mooi het licht door de
takken valt, Attie heeft er
oog voor.

Zo’n drie jaar geleden raakte Jeroen in
gesprek met Barbara van Wijk voor Wijk.
Jeroen is naast zijn normale werk ook
fotograaf. Barbara vroeg hem of hij als
vrijwilliger foto’s zou willen maken om
grotere bekendheid van de werkzaamheden
van Wijk voor Wijk te geven bij de
bewoners van de wijk.

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!

Hij stemde in en werd de “hoffotograaf” voor
Wijk voor Wijk. Jeroen maakte onlangs nog
foto’s van de opening van het nieuwe
werkverblijf van Wijk voor Wijk aan de
Savornin Lohmanweg, waar hij foto’s van het
interieur en de medewerkers maakte. Buiten,
vanaf de galerij van de flat aan de overkant
van de locatie, nam hij foto’s van het vrijwel
voltallige personeel. In juli jongstleden werd
hem gevraagd om bestuurslid van Wijk voor
Wijk te worden. Na wat wikken en wegen (het
is tenslotte een verantwoordelijke job) stemde
hij er mee in en werd eind juli voorlopig
bestuurslid, om vanaf september vast
bestuurslid te worden.

Deborah twee keer
groen
Wat hoor ik nou? Je hebt nu
twee maal groen? Ik bedoel bij Wijk voor Wijk
doe je al werk met bloemen en planten (en nog
veel meer) en nu ook tussen de baccarat- en
roulettetafels. Hoe is dat gegaan?
‘Ik had al bij verschillende casino’s
gesolliciteerd, maar nooit een uitnodiging voor
een gesprek gekregen. Een paar dagen na het
interview voor de nieuwsbrief van Wijk voor
Wijk heb ik bij het casino in Dordrecht
gesolliciteerd. Na een paar weken kreeg ik een
uitnodiging voor een gesprek. Vervolgens
kreeg ik werk aangeboden voor twee
middagdiensten door de weeks en één
avonddienst op de zondag. Ik heb dat met
beide handen aangegrepen. Ik ben daar
gastvrouw die de gasten naar hun plaats
begeleid, met in achtneming van de 1,5 meter
afstand. Ook doe ik klusjes tussendoor. Ik heb
het er goed naar mijn zin en kan het goed
combineren met Wijk voor Wijk.’
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