Nieuwsbrief februari met o.a. Lief & Leed gangmaker
Henk, 2e leven voor kunstwerk Colijnstraat en gratis
mondkapjes...

Bekijk de webversie

Februari 2021

Kijk kijk kijk:
Bekend gezicht in de
wijk

Kunstwerk
Colijnstraat
Veel wijkbewoners kennen Henk van de
Voedselverdeling vanuit Trefpunt De nieuwe
Stoof. Sinds kort is hij echter ook
gangmaker bij Lief & Leed voor de Groen
van Prinstererstraat, de straat waar hij
woont.
Lief & Leed is een project van Opzoomer Mee,
een organisatie uit Rotterdam. Het project is
daar zo’n groot succes dat ook andere
gemeenten ermee gestart zijn. In Crabbehof
en Wielwijk is het een samenwerkingsverband
tussen Buurtwerk Dordrecht en Wijk voor Wijk.
Per straat is in deze wijken een Lief &
Leedpotje van € 150,- dat door één of twee
gangmakers beheerd wordt. De gangmakers
spreken met de straatbewoners. Samen
zorgen ze voor een aardigheidje als een kaart,
bloemetje of cadeautje bijvoorbeeld bij een
geboorte, verjaardag of het behalen van een
diploma.

Dit kunstwerk hing voorheen
aan de zijkant van één van
de flats aan de Colijnstraat,
boven 'Punt de wereld'.
De straat is op de schop
gegaan en het zag een
toekomst op een afvalberg
tegemoet. Wijk voor Wijk redt
dit kunstwerk en maakt er een
enorme tafel van! Met elkaar
voor de wijk!

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

Kleurrijke kidsclub

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!

Door de lockdown is er op dit moment geen
kidsclub. Ontzettend jammer natuurlijk,
maar een goede gelegenheid om de ruimte
voor de kidsclub aan de Troelstraweg te
pimpen. Een nieuwe vloer komt er dankzij
een Wijkwens. Ed en Henk zijn intussen
druk bezig met het schuren en verven van
vintage meubels in vrolijke kleuren.

Gratis
mondkapjes
‘Licht voor Dordt’ coördineert
op verzoek van de gemeente
Dordrecht de verspreiding van
gratis mondkapjes voor de minima. Behalve
via de Voedselbank 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.
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