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Het vrijwilligersuitje
Op vrijdag 30 juni zijn er ruim 40 vrijwilligers mee gegaan met het
vrijwilligersuitje. Deze was georganiseerd door het bestuur van De
Buitenwacht.

maand 5 donderdagen. Ook is er steeds
meer vraag naar hapjes en buffetten
tijdens verhuren en daar zijn enkele
mensen van de kookploeg behoorlijk
druk mee. Vraag van Steven was dan
ook om versterking van dat team.
Resultaat is dat het team versterkt is
met 2 personen.
•G
 erdien vertelde over de koffie inloop.
Iedere ochtend in De Buitenwacht,
idealiter met twee gastheren/dames
en iemand die soep maakt. Ook hier is
iemand bereid gevonden om een extra
ochtend te ondersteunen.

Op 14.00 uur stapten we op de
rondvaartboot De Halve Maen bij het
Biesboscentrum en hebben we tot
16.30 heerlijk gevaren. Nu is dat niet
helemaal waar, we hebben ook een uur
stilgelegen om met elkaar aan het werk
te gaan. Het is namelijk zo dat we wel 70
vrijwilligers hebben en we hadden een
lijst met 17 activiteiten (in werkelijkheid
hebben we er nog een tiental meer).
Iedere vrijwilliger is op zijn eigen manier
bezig met zijn eigen activiteit en dat doet
een ieder op zich heel goed. Deze stop
was bedoeld om elkaar kennis te laten
maken met de andere activiteiten en
de vrijwilligers die daar mee bezig zijn.
De coördinatoren van deze activiteiten

Contact en donaties

hebben ieder voor zich iets verteld over
de inhoud van hun activiteit en daar ook
een hulpvraag aan gekoppeld. Wie zich
door de vraag voelde aangesproken kon
na de inleiding plaatsnemen aan de tafel
van de betreffende coördinator om het
verder te bespreken. Dit heeft mooie
resultaten opgeleverd. Om er een paar te
noemen:
• Steven heeft verteld over de kookgroep.
Deze verzorgen wekelijks het eethuis.
We hebben ook een vaste vrijwilliger
voor de lunch op dinsdag en we hebben
mensen die soep maken tijdens de
koffie-inloop. Voor het eethuis is er een
kookploeg van 4 koks (allen aanwezig
op de boot), maar soms heeft een

•M
 aria vertelde over de bezoekgroep,
jaren geleden een groep van zeker 8
personen die huisbezoeken aflegde bij
oud-deelnemers van De Buitenwacht
en mensen die eenzaam dreigen te
worden. Van deze groep was zij alleen
overgebleven. Na haar oproep is de
bezoekgroep uitgebreid met maar liefst
6 personen.
• E ls vertelde over de nieuwsbrief.
Haar oproep was om te helpen met
het verzamelen en schrijven van
kopij voor de nieuwsbrief. Deze keer
is er niet genoeg kopij gekomen om
er tijdig één uit te brengen, en dat
is jammer want er gebeurt genoeg.
Els vertelde dat iedereen echt trots
mag zijn op het eigen werk en de
ervaringen en dat het mooi is om dat
te delen. Nu hebben we op afstand
een vrijwilligster die interviews wil

lees verder op pagina 3.
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PR
12 juni 2017 in Aandachtscentrum Dordrecht heeft Els Hauser deelgenomen
aan een workshop PR onder leiding van Barbara Berger, voormalig
hoofdredactrice bij het dagblad Trouw.
Aanwezig waren deelnemers van
Open Venster, Alphen aan de Rijn, De
Buitenwacht Dordrecht, De Wissel,
Schiedam, De Weerklank, Schiedam
Noord, Annahuis Breda, Crimpen
inn, Krimpen aan de IJssel, inclusief
organisatie in totaal 12 personen.
Inloophuizen, buurtpastoraat en
straatpastoraat doen waardevol werk,
maar zijn vaak te bescheiden om zichzelf
goed zichtbaar te maken. Het is goed om
jezelf te laten zien via kranten, internet en
door overal aanwezig te zijn. Hoe doe je
dat en wat zijn de dilemma’s.
Na het deelnemen aan deze interessante
workshop kunnen we tot de conclusie

Golfdag Kiwanis
Golfdag Kiwanis club Dordrecht 2017

Kiwanis Club Dordrecht is opgericht
in 1987 en is een hechte en gezellige
serviceclub. Één van de grootste fundraise
activiteiten is de jaarlijkse Kiwanis
club Dordrecht Golfdag. Met als vaste
uitvalsbasis Golfclub Crayensteijn altijd
gegarandeerd voor een leuke dag.
Op vrijdag 16 juni 2017 organiseerde
Kiwanis Club Dordrecht haar 21e
golftoernooi, en een deel van de
opbrengst was voor De Buitenwacht.

komen dat De Buitenwacht haar PR al
behoorlijk voor elkaar heeft. Maar het
kan altijd beter. Is er iemand die graag
stukjes schrijft? We zoeken razende
reporters, graag aanmelden bij Els Hauser
Ook leuk om te melden, na afloop
van de workshop heb ik van één van
de andere deelnemers een prachtig
kaartspel in ontvangst mogen nemen.
Het heet “Kijk, jij bent al even anders als
ik!” en is uitgegeven door de Stichting
Geloofsovertuiging en Levensbeschouwing.
De inleiding vertelt: “Minstens één ding
hebben we gemeen: we zijn allemaal
verschillend. Dat is op zich al waar, maar
het is in ons land de afgelopen tientallen

De Buitenwacht is al 32 jaar een plaats
waar mensen ( volwassenen en kinderen)
met verschillende achtergronden,
culturen, waarden en normen, leefwijze
elkaar ontmoeten en met elkaar allerlei
activiteiten organiseren. De Buitenwacht
voert een positief jeugdbeleid onder het
motto: De jeugd heeft de toekomst. In
dit beleid staan er voor de kinderen in
2017 een aantal projecten gepland waar
de Kiwanis Club Dordrecht graag een
financiele bijdrage wil leveren:

koken voor kinderen
huiswerk huis
creative dans

Onze voorzitter Riet
Duykers en onze
coördinator van het
huiswerkhuis Gerard
Vetter hebben
uit handen van
Karin Lambrechts,
wethouder zorg
en welzijn van
de gemeente
Dordrecht. Er zijn
leuke foto’s gemaakt
van deze dag. zie
onze website.

jaren nog waarder
geworden. We
hebben meer
vrijheid dan
onze ouders en
grootouders om
te leven zoals
we zelf willen. Meer dan ooit tevoren
komen we via films, boeken, reizen, mode
en televisie en ons eten in aanraking met
andere culturen. Sterker nog: op school
of op het werk, in onze buurt, vereniging
of vriendenkring komen we Nederlanders
tegen met allerlei verschillende culturen
en godsdiensten. Door dit spel te spelen
met elkaar kom je veel te weten over
de verschillende levensbeschouwelijke
manieren waarop je tegen dezelfde
thema’s aan kan kijken. Wie wil kan
dit spel komen spelen. Met name op
donderdagmiddag is er gelegenheid voor.

Collecte
Oranjefonds
Op het moment van dit schrijven is
de opbrengst van de collecte nog niet
bekend. We hadden niet heel veel
collectanten dit jaar, maar ze hebben
wel behoorlijk gelopen. Bijzondere
hulde wil ik dit jaar geven aan de
vrijwilligers van Gemiva. Die hebben
het halve collectegebied afgelopen en
daar is de bus zo zwaar van geworden,
dat deze niet meer te tillen was. Ze
hebben zelfs een trouwring opgehaald,
die iemand er per ongeluk in had laten
vallen. De trouwring is weer terug bij
de eigenaar.

Iedereen die heeft meegewerkt of
bijgedragen, heel hartelijk bedankt.

In memoriam Gerard Bosma
Op 11 juni is op de leeftijd van 77 jaar
Gerard Bosma overleden. Hij was als
vrijwilliger van het eerste uur betrokken
bij de oprichting van De Buitenwacht
in 1982 en bij de oprichting van de
wijkwinkel in De Buitenwacht in 1992.
Hij had een groot sociaal hart en liet
dat blijken als belangenbehartiger voor
de minderbedeelden als wijkwinkelier,
bij de werkgroep ’t arme schaap, als
deelnemer bij de kring en de wan pipel,
op de buitenwachtberaden, bij het CCB
en bij het platform tegen armoede. Ook

was hij ooit in de functie van beheerder
de eerste betaalde kracht van De
Buitenwacht.
Hij hield ook van zingen en heeft deel
uitgemaakt van het koor Mengelmoes en
het smartlappenkoor.
Deze opsomming van betrokkenheid en
deelname is bij lange na niet compleet,
maar feit is wel dat de wereld weer
een mooi mens armer is geworden. We
wensen zijn nabestaanden veel sterkte
met dit verlies.

Heel Dordrecht Doet
Elza en Edwin van de gemeente Dordrecht hebben op 29 juni onze bezoekers
geholpen met het aanmaken van een account op www.wehelpen.nl/Dordrecht
Op deze dag was het evenement Heel Dordrecht Doet, een middag waarop de
ambtenaren van de gemeente hun eigen werkplek inruilen voor een paar uur werk
bij diverse instellingen in de stad die maatschappelijk van grote waarde zijn. Het was
voor hun verrassend om te merken hoeveel tijd het kostte per persoon om ze te
helpen wegwijs te worden in de online formulieren. Dat konden we erg waarderen
en daar hebben zij ons jubileumboekje
voor ontvangen uit handen van Els
Hauser.
Overigens was voor ons 29 juni niet
de enige dag dat wij deze dienst
aanbieden. Jos Vervoort is hier iedere
maandag aanwezig van 12.00 tot 15.30
uur om te helpen als je wilt leren hoe je
digitaal iets moet regelen.

Vervolg van pagina 1.
doen met vrijwilligers. Er is iemand
gekomen die de productie voor de
interviewserie op zich wil nemen en
het maken van de foto’s. Ton, die voor
de nieuwsbrief heeft geschreven tot hij
ging werken bij dordrecht.net biedt zijn
Buitenwachtgerelateerde artikelen die
hij voor dordrecht.net schrijft aan voor
de nieuwsbrief van De Buitenwacht, om
te plaatsen met bronvermelding.
• Jos vertelde over de wijkwinkel. Een
nieuwe activiteit van wijkwinkel en

koffie inloop samen is het schenken van
koffie, thee en soep aan de bezoekers
die op vrijdagmiddag binnenkomen
om een voedselpakket op te halen. We
zijn voor de voedselbank Dordrecht de
grootste van de 5 uitdeelpunten en er
wordt bij ons voor ruim 90 huishoudens
wekelijks een pakket verstrekt. De
wens van Jos was om hier een vaste
gastvrouw voor te krijgen. Tot nu toe
waren het wisselende gastvrouwen,
maar nu is er een vaste.

Sponsoractie
groeituinen
Dordrecht 7 juni. AANKONDIGING
SPONSORACTIE GROEITUINEN.
Van overal uit Zuid-Holland waren
gasten naar de Buitenwacht
gekomen om meer te horen
over actuele stadslandbouw
ontwikkelingen in Dordrecht.
Bijvoorbeeld Groeituinen,
Groenekratje, Voedselfamilie
Zuid-Holland en de aankondiging
van de komst (naar Dordrecht)
door Rechtstreex online food
retail.
Voedselfamilie

Aanleiding voor het feestje was
een bezoek aan Dordrecht en
Drechtstadsboer door de Programmaraad
Zuid-Holland.

Amstelwijck Proeftuin

Het programma begon op het terrein
van SC Amstelwijck met een rondleiding
en toelichting op het plan Amstelwijck
Proeftuin.

Rechtstreex in Dordt

Het programma vervolgde in De
Buitenwacht met een superlekker
lokaal diner, waar Rechtstreex en de
Groeituinen hun plannen konden
toelichten tussen de gangen door.

Het bestuur zoekt een secretaris. Die
is deze middag nog niet gevonden,
maar er is wel iemand bereid om de
vergaderingen te notuleren, en ook
daar zijn we heel blij mee.

In het najaar organiseert het bestuur
weer een bijeenkomst waar we de
verbinding tussen de vrijwilligers willen
versterken en de samenhang tussen onze
activiteiten willen vergroten.
Na de vaartocht hebben we nog gezellig
samen gegeten bij Lizzy’s wereldkeuken,
waar de mooie groepsfoto is gemaakt.

Beste buitenwachters,
Ik wil me graag even voorstellen!

Ik ben Ariana Stuurman, getrouwd
met Arie Stuurman, moeder van twee
kinderen en oma van vijf kleinkinderen.
We wonen in Crabbehof. Ook hebben
we een hondje met de naam Rakker. We
varen graag met onze eigen boot.
Sinds maart van dit jaar (2017) loop ik
rond in De Buitenwacht.
Per 1 april heb ik een vrijwilligers contract
gekregen. En wat doe ik dan? Nou ik doe
het zakelijke beheer. En dat betekent dat
ik me bezig hou met alle zaken rond om
verhuur. En ook nog wat administratieve
taken, zoals aanpassen van protocollen en
de administratieve organisatie.

En soms doe ik ook nog wat gewone
beheerders taken en help waar nodig.
Groetjes en tot ziens in De Buitenwacht

Eethuis
We hebben deze zomer weer een stop
van 2 maanden op ons eethuis. We
kunnen terugkijken op een mooi jaar,
waarin we een nieuwe keuken hebben
gekregen. Ook zijn we meer bijzondere
maaltijden bij onze eethuizen gaan
organiseren, zoals het van Gogh diner,
de mosselavond of zoals bij het laatste
eethuis op 29 juni een heuse barbecue.
Het nieuwe eethuisseizoen begint op
7 september ook met een bijzondere
maaltijd waar de hele kookgroep aan
meewerkt, een Marokkaanse avond.
Geeft je tijdig op als je op deze avond
mee wilt eten. Ook de bijzondere
maaltijden zijn € 4,- per persoon.

Koken voor
alleengaanden
Bij voldoende belangstelling start de
cursus Koken voor alleengaanden in
het najaar weer en is van 15.30 tot
19.00 uur. Mee-eters zijn welkom. Het
zal elke tweede dinsdag van de maand
plaats gaan vinden. De chef kok is
Steven. Voor meer informatie over
de cursus of voor opgave, bel Steven:
0630043427

Wekelijkse
computerhulp
op maandag
van 12.00 tot
15.30 uur
U kunt gebruik maken van onze
computer, maar ook van uw
meegebrachte laptop.
Ons doel: U digitaal vaardiger
maken
De mogelijke items zijn legio: mijn
computer is traag geworden, wat
kan ik doen om me veiliger te voelen
met computeren, hoe kan ik handig
zoeken, hoe kan ik handig en veilig
downloaden, welke freeware is
handig en veilig, hoe kan ik mijn
bestanden het handigste opslaan, wat
betekent stap voor stap werken, hoe
kan ik handig plakken en knippen,
opslaan enz.
En verder: waarop moet ik letten als ik
veilig gegevens ga versturen!
We kunnen ook helpen met het
aanmaken van mailaccounts, digid,
profielen op social media, invullen van
digitale formulieren enz.
Aanspreekbaar: Jos Vervoort.
U kunt op de aangegeven tijd gewoon
binnen lopen.

Verbinding
En dan eindelijk.....
na 14 jaar
is het begrepen
en is de verbinding
tussen de bomen daar

Drechtstadboer
DORDRECHT - “Het is duurzamer als je je eten om de hoek haalt
dan dat het van de andere kant van de wereld komt”, vertelt de
Dordtse Annette de Vlieger. Drie jaar geleden heeft ze samen met
Robert Klaassen Drechtstadsboer opgezet. Drechtstadsboer zet zich
in voor een korte voedselketen en heeft daartoe diverse initiatieven
ontwikkeld, waaronder een lentediner.

manier de lijnen zijn uitgezet waar welk
voedsel vandaan komt. In de Hoekse
Waard is kleigrond, dat is geschikt
voor knollen; De Alblasserwaard heeft
veengrond daar kunnen geen machines
werken. Hier worden koeien en schapen
gehouden voor onder andere melk
en kaas. Uit de Betuwe komt fruit.
“Kleinschaligheid is goed voor de lokale
economie. Bij de supermarkt gaat geld
uit de regio naar aandeelhouders.
We hebben niet de illusie dat we
supermarkten kunnen verslaan, maar
het is in ontwikkeling. Mensen willen
gemak en laten voedsel steeds meer kant
en klaar thuisbezorgen. Als je dat kunt
invullen met regionale producten, dat
vinden wij belangrijk. Je kunt een groen
kratje thuis laten bezorgen. De prijs is
concurrerend; het is de helft van wat je
in de supermarkt betaalt. De schakels zijn
eruit, het gaat rechtstreeks van de boer
naar de consument.”

Tijd voor iets nieuws

Annette is enkele dagdelen per week
in de Buitenwacht, aan de Bosboom
Toussaintstraat te vinden, waar het
kantoor van Drechtstadsboer is gevestigd.
Hier organiseert ze dat mensen hun
producten direct van boeren in de regio
en groenten van het seizoen afnemen.
Zo heeft ze vorig jaar het goedlopende
groene kratje opgezet. “We werken
hiervoor samen met zorgboerderij
Zuidpunt”, vertelt Annette. “Mensen
kunnen lid worden en nemen dan 40
weken per jaar een groentepakket
af. Voor een kleine prijs krijgen ze
onbespoten groente van het seizoen. Zo
is er ook meer werk voor de deelnemers
van de zorgboerderij; mensen met een
GGZ achtergrond die hier dagbesteding
krijgen. We brengen de stad dichter bij
het land en de boer dichter bij de burger.”

Lentediner

Op 21 maart organiseert Drechtstadsboer
een lentediner. “We hebben dan een
pop up restaurant bij de Groeituinen

met muziek van het Ukulele Orchestra
Dordrecht”, vertelt Annette. “Er wordt
zoveel mogelijk gekookt met groenten uit
de regio en van het seizoen. De chef kok
is Steven de Waal en er zijn assistenten
van Da Vinci. Zo komen leerlingen in
contact met eten uit de regio.” Op het
menu staat boerderijkip gegaard in hooi
met kruiden. Afgelopen woensdag heeft
Steven hiervoor proef gekookt.
In samenwerking met de Buitenwacht
organiseert Drechtstadsboer tevens
een cursus Koken voor alleen gaanden.
“Vanuit de Buitenwacht is het doel
het opheffen van eenzaamheid”, aldus
Annette. “We gaan koken met groente(n)
uit het seizoen.”

Goed voor de lokale economie

“In de zomermaanden gaan we in de
regio op allerlei markten staan met
informatie over lokaal, lekker eten”,
vertelt Annette. “We hebben veel contact
met boeren uit de regio.” Ze pakt een
kaartje waarop op een eenvoudige

Voordat ze Drechtstadsboer opzette,
heeft Annette onder andere in de zorg
en als yogaleraar gewerkt. Toen haar
werk in 2014 stopte vond ze het tijd
voor iets nieuws. “De switch was niet zo
groot”, vertelt ze. “Vroeger hadden we
een moestuin en werd duurzaamheid
er met de paplepel ingebracht. Het
is teruggaan naar het vertrouwde in
een nieuwe tijd. Maar ik ben er nu pas
proactief mee bezig.” Annette is nu zelf
lid van het groene kratje. “Eerst wilde ik
zo’n kratje niet, omdat je niet kan kiezen
wat je koopt. Maar nu vind ik het leuk
om me te laten verrassen. Het geeft me
veel plezier. Vroeger was biologische
groente duur, maar nu is het mogelijk om
biologisch te eten door het kratje. Het
heeft zoveel smaak.”
Voor meer informatie over het groene
kratje of om op te geven voor het
lentediner, kijk op de website:
www.drechtstadsboer.nl.
Bron: Dordrecht.net

Stichting 50+ Drechtsteden
DORDRECHT - Al vijf jaar biedt De Stichting 50+ Drechtsteden Werkt ondersteuning aan vijftig plussers bij het zoeken
naar werk. Met behulp van een ‘regiemodel 50+werkt ’ hebben al veel vijftig plussers een baan gevonden. Ook
kunnen lotgenoten elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en deskundigheid delen. Verder werkt de stichting
samen met andere instanties om vooroordelen over vijftig plussers uit de weg te ruimen en beleid te beïnvloeden.

Riet Duykers was betrokken bij de
oprichting van de stichting, waar ze
voorzitter van is. Zelf werd ze zes
jaar geleden werkloos en volgde
netwerkbijeenkomsten 50+ bij het UWV.
Toen dit stopte vond ze evenals een
aantal anderen die de bijeenkomsten
volgden dat hiermee door moest worden
gegaan. “We dachten dit twee jaar te
doen”, vertelt Riet. “Maar het is een
hardnekkig vraagstuk. De arbeidsmarkt
verandert snel. Door robotisering en
digitalisering vallen er functies weg en
helaas bestaan er nog veel vooroordelen
bij werkgevers als het gaat om oudere
werknemers. De vijftig plussers moeten
blijven investeren in hun ontwikkeling. Er
is een andere arbeidsmarkt, daar moet je
iets mee.”

Ouderen hard nodig

“We zijn begonnen met twintig mensen
en inmiddels hebben driehonderd
mensen zich aangemeld, waarvan de
helft actief is. De ervaring en talenten
van vijftig plussers blijven heel hard
nodig. Over twee jaar is de helft van
de beroepsbevolking 50 jaar of ouder.
Er zijn dan tekorten in de techniek, ict
en de gezondheidszorg. Ouderen zijn
over een aantal jaren erg nodig.” Riet is
zelf overigens al lang weer aan de slag.
Ze heeft een eigen bedrijf in advies en
management en heeft de MBO opleiding
Wijkwerk opgezet.
Over vijftig plussers bestaan nogal
wat vooroordelen. Zo zouden oudere
werknemers te duur, niet flexibel en meer
ziek zijn. De Stichting 50+ Drechtsteden
Werkt wil de knelpunten wegnemen.
Riet: “We merken dat mensen bereid

zijn voor minder te werken dan het
laatstverdiende loon. Ook heeft een
onderzoek door het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
aangetoond dat ouderen niet meer ziek
zijn dan jongeren. We hebben gepleit dat
het eerste jaar van ziekte door het bedrijf
en het tweede door de overheid betaald
moet gaan worden.

Regiemodel

Bij het ondersteunen naar het zoeken
van werk gebruikt de stichting een
regiemodel, wat aangepast wordt aan
de situatie van de deelnemer. Iedere
deelnemer krijgt een intakegesprek en
op basis van dit intakegesprek wordt
gekeken waaraan behoefte is. Het zijn
drie modules: eigen kracht, solliciteren
en proactief vinden en presenteren.
Hier komen zaken aan de orde als het
verwerken van het ontslag, heroriëntatie
op de loopbaan, het naar buiten treden,
solliciteren en presenteren. Ook wordt
bemiddeld naar betaald werk of begeleid
naar zelfstandig ondernemerschap.
Veel deelnemers zetten zich hierbij
in. Zo geven ze workshops Linked in
voor beginners en gevorderden en
presentatie.
Naast de persoonlijke ondersteuning
doet de stichting nog veel meer. Zo
organiseren ze presentaties. “Bij de
netwerkbijeenkomsten van de Dordtse
Ondernemersvereniging (DOV) kunnen
drie of vier mensen zich presenteren”,
vertelt Riet. “Tachtig procent van hen
heeft zo een baan gevonden. Niet alleen
bij de DOV, ook zijn de presentaties een
boost geweest voor het zelfvertrouwen”.
De stichting houdt verder maandelijkse
netwerkbijeenkomsten in
ontmoetingscentrum de Buitenwacht.
“Het eerste deel is er een thema”,
vertelt Riet. Het tweede uur is voor
netwerken. Ervaringen worden
gedeeld en er worden tips gegeven.”

Ook is de stichting voorzitter van
een samenwerkingsverband met
de Werkgevers Drechtsteden, DOV,
de regionaal manager van het
UWV, de lokale vakbeweging FNV,
Drechtstedengemeente, sector
arbeidsmarktbeleid en de sociale
dienst. “We komen eens in het
kwartaal bij elkaar”, vertelt Riet. “We
bespreken wat er speelt en hoe we
elkaar kunnen versterken. We hebben
in december meegedaan met een
arbeidsmarktconferentie om signalen
door te geven en beleid te beïnvloeden.
We willen knelpunten voor ouderen hier
in de regio oplossen.”
50+ Drechtsteden Werkt is één van de
initiatiefnemers van 50+ power, een
landelijk platform zelforganisaties voor
de 50+ werkzoekende. De bedoeling
van het platform is de politiek en de
werkgevers te overtuigen van de kracht
van een 50+ werkzoekende en een
betrouwbare en veilige omgeving te
bieden aan de oudere werkzoekende.
In een brief aan de informateur van het
nieuwe kabinet stelt zij onder andere dat
de aanpak van het UWV onvoldoende
is. Het beleid is gericht op handhaven
en sanctioneren in plaats van motiveren
en stimuleren. Ook is er is in een aantal
sectoren (ICT, techniek, MKB) al een
krapte op de arbeidsmarkt. Het ontbreekt
hier aan initiatieven voor bij- en
omscholingsmogelijkheden voor oudere
werkzoekenden.

Eigen ruimte

In de toekomst hoopt de stichting in
aanmerking te komen voor subsidie
om zo nieuwe doelen te kunnen
verwezenlijken. “We willen een eigen
ruimte waar je zelf naartoe kunt gaan en
met elkaar kunt afspreken.”, vertelt Riet.
“Ook willen we onze eigen kwaliteiten
en talenten betaald in gaan zetten in de
vorm van een coöperatie. Vijftig plussers

met kleine bedrijfjes kunnen zich daar
onderbrengen. De administratie kan
door de coöperatie worden uitgevoerd
en ze krijgen hiervoor betaald. Een
aantal vijftig plussers met een financieel
bedrijfskundige achtergrond kunnen dit
opzetten. De Sociale Dienst is ermee
bezig dat mensen in de bijstand mogen
bijklussen. Daar willen we een rol in
spelen.”
Op 29 juni wil de stichting haar jubileum
vieren met een feest. Daar wordt een
boek gepresenteerd met daarin de
resultaten van een enquête verwerkt.
Het geeft een beeld van wat 50+
Drechtsteden Werkt voor de deelnemers
heeft kunnen betekenen.
Bron: Dordrecht.net

Vakantiesluiting
In de zomerperiode is De Buitenwacht geheel gesloten van 22 juli tot 14 augustus.

Vaste activiteiten

Koffie-inloop:
Maandag- t/m vrijdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur
Wijkwinkel:
Iedere ochtend van 9.30 tot 12.00 uur. Op afspraak
Huiswerkhuis:
Maandag tot en met donderdag van 16.00 tot 19.00 uur
Creatieve werkplaats:
maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.30 uur
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
Eethuis:
Iedere donderdag 17.30 uur. Bijdrage voor volwassen € 4,-,
voor kinderen tot 12 jaar € 2,Lunch:
Iedere dinsdagmiddag om 12.30 uur. De lunch kost € 2,-

Yoga:
Iedere donderdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur
Naailes:
Iedere vrijdagochtend van 10.30 tot 13.00 uur
Wereldpercussie:
Iedere zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur
Kookhuis voor tieners:
Iedere laatste zaterdag van de maand van 16.00 tot 20.00 uur
Wekelijkse computerhulp:
Elke maandag van 12.00 tot 15.30 uur
Summat:
Elke maandag van 13.00 tot 17.00 uur
Jai Ho, Hindoestaanse soos:
Elke maandag van 18.00 tot 21.00 uur

Sponsoren

Ons werk wordt momenteel mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van
particulieren, de gemeente Dordrecht, de Stichting Vrienden van De Buitenwacht en
het Oranjefonds. We zijn altijd op zoek naar nieuwe fondsen en
donateurs om ook in de toekomst ons werk voort te blijven zetten.

Fondsen en sponsoren

Dankzij fondsen en sponsoren zijn wij in staat om ons betekenisvolle
werk te doen. Als u ook wilt bijdragen dan kan dat door uw gift over te maken naar
IBAN NL55 INGB 0001 6278 54. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting omdat wij
geregistreerd staan als ANBI-instelling.

