Maak in deze laatste nieuwsbrief kennis met gastvrouw
Ram en hoe leuk was het om mee te helpen met de
inrichting van T(hof), die hele toffe nieuwe winkel in de
binnenstad?
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Kijk kijk kijk:
Stichting AAP in de wijk

De eerste tot de rand toe gevulde container
met oude cartridges, mobiele telefoons en
laptops is opgehaald bij Wijk voor Wijk. De
opbrengst hiervan is voor Stichting AAP.
Het initiatief voor dit goede doel komt van
Henk van Kints, medewerker bij Wijk voor
Wijk.
Wie nog oude cartridges, tablets, mobieltjes of
beeldschermen heeft? Breng ze bij Wijk voor
Wijk. Het inzamelen voor AAP gaat gewoon
verder. Op naar de volgende volle containers.

T(h)of: toffe winkel

Voor de nieuwe, toffe sociale onderneming
van Jolanda Branderhorst, T(h)of
schilderden wij de groene tafels in het
interieur. Ook uit de werkplaats van Wijk
voor Wijk: het gele straatbord. We zijn
super trots dat die nu staan te shinen op
zo’n mooie plek!
Als je iets leuks zoekt voor jezelf of om cadeau
te geven, neem gerust een kijkje bij deze
nieuwe kleurrijke vrolijke mini- winkel in de
Hofstraat middenin de Dordtse binnenstad.
Bij T(h)of van tref je heel veel leuke spullen en
fijne vrijwillige medewerkers aan. In de
opstartfase is de winkel 's middags geopend
van 12.30 tot 16.00 uur.

Vakantiesluiting
Wijk voor Wijk is gesloten
van 20 december tot 3
januari.

Gratis
mondkapjes
Het corona
hulpinitiatief ‘Licht
voor Dordt’ schaalt weer op.
Gezien het aantal
besmettingen is dat helaas
hard nodig.
‘Licht voor Dordt’ coördineert
op verzoek van de gemeente
Dordrecht de verspreiding van
gratis mondkapjes voor de
minima. Deze worden via
verschillende uitgiftepunten
waaronder Wijk voor Wijk
verspreid. Iedere dinsdag en
donderdag tussen 10.00 en
11.00 uur zijn wijkbewoners
van harte welkom om één of
meerdere exemplaren op te
komen halen.

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!

Gastvrouw Ram
Barbara ontmoette een tijdje
geleden Ram in Crabbehof
en maakte een praatje met
haar. Tenslotte legde
Barbara uit wat Wijk voor
Wijk zoal doet. Tevens vroeg
Barbara aan Ram of ze
interesse had om gastvrouw bij Wijk voor
Wijk te worden en gaf haar een
omschrijving van de werkzaamheden.
Ram heeft vanaf 1976 vrijwilligerswerk gedaan
op diverse gebieden, onder andere bij de
Zonnebloem, Resto van Harte, moestuin van
Waterhoen Crabbehoff en Crabbehoeve. Het
laatste was in de keuken van een
verzorgingshuis. Naast haar gewone
werkzaamheden werkte zij ook nog een tijdje
bij de Stoof. Ram werkt inmiddels alweer drie
maanden bij Wijk voor Wijk, waar ze drie
dagen per week naar aller tevredenheid werkt.
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