Maak in deze nieuwsbrief kennis met Marieke en Renata.
Het onderzoek naar het Sociaal Plein is afgerond en krijgt
een duurzaam vervolg. Superleuk natuurlijk. Veel
leesplezier!
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Kijk kijk kijk:
Marieke bij Wijk voor Wijk
Jeans
recycling
Een spijkerbroek
met een vlek,
gaatje, slijtage, te
klein of te groot
geworden? Geef
hem een tweede leven!

Marieke van der Plaat versterkt sinds kort
voor drie dagen per week het team. Bij de
opening van de nieuwe locatie van Wijk
voor Wijk maakte ze voor het eerst kennis
met de organisatie. Ze was toen al
enthousiast.
De ervaren Marieke werkte eerder onder
andere bij een Zorgboerderij gewerkt en als
projectleider en woongebeleider bij Yulius.
Marieke: "Ik vind de sfeer bij Wijk Voor Wijk
fijn. De nieuwe uitdaging en de afwisseling in
de werkzaamheden spreken me aan. Hopelijk
tot gauw in de wijk!"

Regina van Atelier Opgeleukt
geeft afgedankte jeans een
nieuwe kans en daar houden
we van bij Wijk voor Wijk! Om
een handje te helpen met
inzamelen hebben we een
speciale container voor de
inzameling van afgedankte
spijkerbroeken op onze locatie.
Jeans of andere kledingstukken
van denim graag gewassen
inleveren. Een gat, rafels of
vlek die er in de was niet meer
uitgaat zijn geen probleem
natuurlijk!

Trappen onkruidvrij
Altijd al benieuwd geweest
naar wat Wijk voor Wijk zoal
doet in de wijk, naast het
opruimen van zwerfafval?

Sociaal Plein = Sociaal Plan
Op het terrein voor Wijk voor Wijk en
Pip&Zo, tegenover Trefpunt De nieuwe
Stoof en de bibliotheek, zijn nu
parkeerplekken. Zowel Wijk voor Wijk als
de bibliotheek, buurtwerk en Pip&Zo zien
kansen voor deze buitenruimte, een plek
die uitnodigt tot ontmoeting en geschikt is
voor activiteiten. Een Sociaal Plein in
verbinding met bewoners en partners.
De afgelopen maanden haalde Wijk voor Wijk
input op bij 50 bewoners en partners en
onderzocht de mogelijkheden. Het resultaat:
leuke ideeën voor een naam voor het plein
(deze wordt op een later moment nog bekend
gemaakt, bijvoorbeeld tijdens een gezellig
buurtfeest), de inrichting en voor activiteiten.
De ontwikkeling van het Sociaal Plein krijgt
bovendien een duurzaam vervolg waar we
nog veel plezier aan gaan beleven. We keep
you posted!

Daar hebben we dit voorbeeld
van, dit zijn de trappen die je
vanuit de Schaperstraat naar
de zuidendijk in Crabbehof kunt
nemen. Deze trappen hebben
we weer onkruidvrij gemaakt en
netjes schoongeveegd, zodat
de inwoners van dit gedeelte er
weer veilig gebruik van kunnen
maken.

Attie natuurlijk!
Een bloem, een boom en hoe
mooi het licht door de takken
valt, Attie heeft er oog voor.
Speciaal voor Valentijnsdag
fotografeerde ze deze roos.
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!

Renata
Terwijl Renata met wandelgroep een
wandeltocht door Crabbehof maakte,
ontmoette zij Barbara van Wijk voor Wijk.
Ze raakten in gesprek en spraken over
diverse dingen.
Toen de werkzaamheden van Barbara bij
WvW ter sprake kwamen raakte Renata
geïnteresseerd en vroeg ze of Barbara een
baan als vrijwilligster voor haar had. Ze
vertelde Barbara over haar achtergrond als
zorgverlener (zoals diverse andere vrijwilligers
bij Wijk voor Wijk), klasse-assistent van een
basisschool en hulp bij een kinderinternaat. Dit
resulteerde erin dat Renata nu alweer zo’n
drie maanden diverse werkzaamheden met
veel plezier bij Wijk voor Wijk doet. Vooral de
sfeer bij Wijk voor Wijk doet haar goed.
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