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Creative Dans!

Voor jongeren tot 16 jaar wordt er een
nieuwe activiteit aangeboden door
Jaenela Dossett. Je kan met haar een
uurtje lekker bewegen op latin street
salsa. Dat is niet alleen erg leuk om te
doen, maar het kan je ook helpen met
verbindingen te versterken met jezelf en
je omgeving.
De lessen worden aangeboden vanaf 3
november op 6 vrijdagavonden van 19.00
tot 20.00 uur. Je hoeft alleen jezelf mee
te nemen en het kost niets.
Aanmelden bij Jaenela Dossett 0621346771 of via De Buitenwacht 0786131359

Herhaalde cursus:

Koken voor jezelf

Vanaf dinsdag 24 oktober start de cursus
‘Koken voor jezelf’, een cursus voor
alleengaanden (6 keer, één keer in de
14 dagen). In deze cursus leer je dat het
niet moeilijk is om voor jezelf een redelijk
geprijsde smakelijke maaltijd op tafel te
zetten. Is dit iets voor jou, meld je dan
aan. Eigen bijdrage
4 euro per keer. De cursus wordt
gegeven door Steven de Waal, volleerd
restaurantkok, die alle fijne kneepjes van
de voedselbereiding kent en er ook nog
fantastisch over kan vertellen. De vorige
keer was er een leerling zo enthousiast
over dat hij er een naslagwerk over heeft
geschreven. Om een indruk te geven
volgt hier een fragment van een verslag
van de eerste les die vorig jaar is gegeven,
inclusief recepten!

Contact en donaties

Kom ook naar het kookhuis!

Elke laatste zaterdag van de maand is het zover! Een gezellige club tieners tussen de
11 en 16 jaar komen naar de Buitenwacht om te koken. Veel gezelligheid, recepten
uitproberen, lekkere toetjes bedenken. En natuurlijk alles met elkaar opeten. Ben je
nog nooit geweest? Kom dan op 28 oktober, en of op 25 november ook, om 16.00
uur.
Heb je nog nooit gekookt? Maakt niet uit, we leren het allemaal met elkaar. Eet je
halal? Geen probleem, daar zorgen we voor. Weet u iemand die tussen de 11 en 16
jaar oud is? Geef dan door dat er een gezellig Kookhuis bestaat. Welkom allemaal!
Lees op pagina 7 een verslag.

Beste lezer,
Het bestuur van de Buitenwacht
heeft mij gevraagd om mezelf aan u
voor te stellen.
Dus ben ik maar eens met mijn laptop
aan de slag gegaan.
Let aub niet op mijn zinsopbouw want ik
ben totaal geen man van veel woorden.
Maar om bij het begin te beginnen mijn
naam is dus Marcel Dingemans, ben 27
jaar getrouwd met Mary-Anne en we
hebben een zoon en een dochter.
We zijn ruim een jaar geleden van
Roosendaal naar Dordrecht verhuisd en
daar heb ik nog geen minuut spijt van
gehad.
Ik heb 10 jaar in de ouderenzorg gewerkt en heb toen een hele ommezwaai gemaakt; ik
ben toen gaan werken als operator bij Campina. Na 20 jaar werd de vestiging Oud-Gastel
gesloten en daarna heb ik nog bij een aantal andere bedrijven gewerkt als operator,
helaas met tijdelijke contracten. In maart 2015 had ik de pech dat ik in mijn proefperiode
een ongeluk kreeg met mijn racefiets en al met al moest ik blij zijn dat ik nog leefde.
Nu ben ik twee jaar verder, inmiddels afgekeurd en nu ik een neurostimulator heb
gekregen gaat het gelukkig een stuk beter met me en aangezien ik niet iemand ben die
thuis op de bank gaat zitten maar al het mogelijke er uit wil halen was dit een ideale
kans om bij de Buitenwacht als vrijwilliger als medebeheerder aan de gang te gaan. Ik
voer onder andere het sleutelbeleid verhuur, dus als er een verhuur is geweest moet
ik daarna gaan controleren en allerlei hand- en spandiensten verrichten zover mijn
gezondheid toe laat.
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Oproep
kerstviering

Wie voelt zich geroepen om
inhoudelijk een bijdrage te leveren
aan onze kerstviering op kerstavond?
Het gaat hierbij om het mee organiseren
van de viering zelf, het vertellen
van verhalen of het dragen van een
zingevingsactiviteit met de bezoekers, een
muzikale bijdrage.
Ook mensen die op de avond zelf een
bijdrage willen leveren aan het inrichten
en opruimen van de zaal, bediening
aan de bar of het maken van lekkere
hapjes voor achteraf zijn van harte
welkom om zich aan te melden bij Els
Hauser via 078-6131359 of kantoor@
buitenwachtdordrecht.nl

Internationale
Dag
We hebben een enthousiaste
werkgroep bij elkaar voor het
organiseren van de komende
internationale dag op zondag 19
november van 13.00 tot 18.00 uur.
Een lange middag vol bruisende
activiteiten voor alle leeftijden
en cultuur¬groepen. We zullen
kleurrijk samen zijn.
Er zullen uiteraard weer vele optredens
zijn van verschillende muziek- en
dansgroepen.
U kunt tijdens deze dag ook heerlijk
eten. Er zullen hapjes en maaltijden
klaarstaan uit verschillende landen.
De Internationale Dag is een
uitzonderlijke feestdag binnen De
Buitenwacht waarop de verschillende
bevolkingsgroepen in Oud Krispijn en
Dordrecht elkaar en zichzelf kunnen
laten zien, horen en proeven. Op deze
dag is de multiculturele samenleving
op zijn best!

In memoriam Theo van Rijn

Theo van Rijn was een vaste bezoeker van De Buitenwacht, al tientallen jaren. Hij
bezocht wekelijks het eethuis en ook de koffie inloop. Bij de kerstherbergen en de
internationale dagen was hij ook altijd present. Ik heb hem gekend als een man
die graag onder de mensen was, die echte vrienden had en hield van kinderen en
dieren. Hij was een beetje ondeugend, goudeerlijk en goedlachs. De laatste jaren
zijn zwaar voor hem geweest, hij had heel
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Wijkwinkel: succesvolle casus

Werkloos vier jaar, maar niet voor
niets/fam. A.
Waar dit stuk over gaat is erg ‘vers’. Verwerkt is het nog niet. Ik zal proberen
er iets van te maken.
De Dordtse afdeling juridische zaken
van Vluchtelingenwerk 2006- 2009
ging voor de kicks. Helemaal gaan voor
het resultaat was toen een bijzondere
leerschool, en de cliënten voeren er wel
bij. We vertelden het hen eerlijk als we
dachten dat iets kansloos was, maar
het ging eerst om de menselijkheid, pas
daarna om de regels, en zo hebben we
ook terugkeerders kunnen helpen. We
telefoneerden nooit alleen, er was niets
dat we schreven dat niet eerst door de
anderen werd gelezen. Er kwam een
kink in de kabel, misschien speelde daar
een ‘houdbaarheidsdatum’ een rol in,
misschien wat anders, maar ik wist dat
zulke dingen konden bestaan, en ik ben
het nooit vergeten. Wat samenwerking
vermag, niet gedwongen, maar uit vrije
wil. We hielden het ‘low-profile’, waarin
na mijn gedwongen vertrek een paar

hele lelijke fouten werden gemaakt, maar
goed.
Bij de Wijkwinkel van de Buitenwacht
begeleidde ik een aanvraag
gezinsvorming, gedurende 2011-2012,
van iemand die ik al jaren kende. Ze
voldeden aan de voorwaarden. De hier
werkzame man kreeg desgevraagd
een arbeidscontract van 18 maanden
-goed geregeld- om het gemakkelijker
te maken, mevrouw reisde 1500 km om
haar inburgeringsexamen te kunnen
doen, ze organiseerden het, ze slaagt.
Alles okee, het visum lang verblijf en
verblijfsvergunning worden aangevraagd,
het kost een paar centen (toen nog zo’n
1.500 euro, exclusief reiskosten), maar in
april 2012 ‘reist ze in’, zoals dat heet.
Ze krijgen een huisje in de binnenstad,
zij raakt zwanger, hij leent 3000 euro van

een vriend, voor, zeg, de babykamer. Alles
verloopt voorspoedig. Totdat…
Eind april wordt de man medegedeeld
dat zijn arbeidscontract niet zal worden
verlengd. Na drie maanden in de
WW moet hij een beroep doen op de
‘publieke middelen’, de bijstand. Op dat
precieze moment wordt daardoor haar
verblijfsvergunning ongeldig.
Onvoorstelbaar was de lawine van
maatregelen, die over het pas gevormde
gezinnetje heen viel. Een rotonde zonder
afslagen. De bijstandsuitkering werd
teruggebracht tot de alleenstaandennorm, ze verloren het recht op huur- en
zorgtoeslag, en na de geboorte van
hun baby-dochter konden ze ook geen
aanspraak maken op kindgebonden
budget. (Hoe verhoudt zich dat tot
het IVRK – het Kinderrechtenverdrag,
hebben we steeds gevraagd.) Omdat
te lang werd doorbetaald hadden ze,
met een inkomen ruim 300 onder
minimum, meteen met een forse schuld
bij de Belasting- en de Sociale Dienst.
SDD hield maandelijks wat in, BD zou
verrekenen met alles wat ze ieder jaar
bij de inkomstenbelasting terugkregen,
maar het kostte tientallen –misschien
wel honderden telefoontjes, e-mails,
brieven, aanvragen betalingsregelingen
(aflossingscapaciteit: 0), enzovoort.
Om mijnheer A. aan het werk te helpen
hebben we uiteindelijk twee keer een
gesprek gehad met de Wethouder Sociale
Zaken, het was tevergeefs. Werkgever
Baanbrekend Drechtsteden (onderdeel
van de Sociale Dienst) voorzag niet in een
arbeidscontract langer dan 6 maanden.
Dat was te weinig. Maar er veranderden
dingen. Het gezin, en hun verhaal, raakte
bekend in ‘Dordrecht’.
Wij zochten geen publiciteit. Ik heb een
paar keer gezien hoe een stuk in de
krant valse hoop kan wekken. Voor een
acute crisis kan het handig zijn, voor
lange-termijnzaken hoogstens een uiterst
redmiddel.
Begin 2016 trad de Participatiewet in
werking. Het gezin viel wederom een
paar honderd euro terug. Dat was
onmogelijk, en werd zelfs de Sociale
Dienst Drechtsteden te gortig. Ze
besloten in te grijpen, en het gezin te

compenseren voor de inkomensterugval,
en ook iets aan het gebrek aan
kindgebonden budget te doen. We
waren verrast, we konden bijna niet
geloven dat dat mogelijk was. Het
veranderde ons beeld van de Sociale
Dienst Drechtsteden, en we speculeerden
over een nieuwe samenwerking, een
heropende discussie. En wat een
opluchting voor het gezin, maar aan de
andere kant: zonder hadden ze het echt
niet gered! We waren er nog lang niet.
Twee tot drie keer per week kwamen
zij, alles wat wij deden was ze helpen
het hoofd boven water te houden,
financieel. Geen deurwaarders, geen
incassobureaus. Ik kan alvast vertellen
dat de enige schuld die ze nog hebben,
de restschuld van de particuliere lening
is. DUO, ook die komt later wel. Er zijn
honderden dingen gebeurd die hier niet
aan bod komen.
De vrouw was ‘onverzekerbaar’
(qua zorgverzekering), heeft een
heel gecompliceerde zwangerschap
meegemaakt voor de tweede –hun
baby-zoon-, ze moesten steeds naar het
ziekenhuis omdat dokters zich zorgen
maakten of het wel goed ging aflopen,
het liep goed af, en het ASZ stuurde de
rekeningen naar Den Haag. De mensen
in de gezondheidszorg, daar is over het
algemeen goed mee te praten, gelukkig,

want goedkoop is het allesbehalve. Het
gezin had het volle bedrag nooit kunnen
betalen, u en ik ook niet.
Toen kwam er een versnelling. Dhr. A.
ontving medio mei 14 belastingaanslagen
in één week. Maar ze hadden een fout
gemaakt. We gingen 14 keer in bezwaar.
Ze waren alle 14 ontvankelijk, dus de
Belastingdienst moest 14 keer opnieuw
berekenen. Kicks. De machine draaide
op volle toeren: fondsaanvragen voor
studiemateriaal, voor vaste lasten , een
fondsaanvraag voor een hernieuwde
aanvraag verblijfsvergunning vanwege
een recentelijke uitspraak van het
Europese Hof, het lukte even allemaal.
Ik kan het uitleggen, de advocaat was
zo bijdehand, maar ze gingen afgelopen
woensdag naar de Immigratiedienst
voor de aanvraag, en ze kregen de
verblijfsvergunning meteen uitgereikt.
Dat is de waan van de dag, dat zal zo
zijn, maar het is bij mijn weten –ik vergis
me vast- nog nooit eerder gebeurd. We
hebben, samen met hen, een traantje
gelaten. Wel meer dan één.
Vroeger bij Vluchtelingenwerk maakten
we, als iemand verblijfsrecht kreeg, het
standaardgeintje dat ‘de problemen nu
pas gaan beginnen’. Dat heb ik deze keer
maar achterwege gelaten.

Jos Dekker, Wijkwinkel Buitenwacht,
25 augustus 2017

Digitaal leren
leven
(ofwel loop niets mis)
We worden allemaal geacht te kunnen
lezen en schrijven. Tegenwoordig is
het ook nodig om een mail adres te
hebben, een DIGID en een mobiel.
Zonder deze dingen wordt het
onmogelijk om iets te regelen bij de
overheid, verzekeraars of banken.
Ook in het sociale leven wordt het
steeds belangrijker om ook op internet
aanwezig te zijn, bijvoorbeeld met
een facebook pagina. Wat zijn de
mogelijkheden en gevaren van social
media? En hoe maak je het veilig voor
jezelf?
Iedere maandag zit Jos Vervoort klaar
om je op weg te helpen.
De Buitenwacht biedt U ELKE
MAANDAG van 12 -15.30 uur hulp met
computer-perikelen.
U kunt gebruik maken van onze
computer, maar ook van uw
meegebrachte laptop.
Ons doel: door samendoen en beleven
meer computervaardigheid bij U
mogelijk 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, welk
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 letten als ik
veilig gegevens ga versturen!
Bij voldoende belangstelling komt er
een maandelijkse themabijeenkomst
en/of een cursusaanbod.
Voor het dekken van de kosten vragen
we € 0,50 per half uur.
Aanspreekbaar: Jos Vervoort
U kunt op de aangegeven tijd binnen
lopen.

Verwenweek voor mantelzorgers
Zoals u wellicht weet komt de Dag van de Mantelzorg (10 november) er weer
aan, de landelijke dag om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en een blijk
van waardering geven voor alles wat zij voor een ander doen.
Dit jaar is het landelijk thema vanuit
Mezzo: Mantelzorg doe je samen! Een
breed thema waarin het waarderen van
mantelzorgers centraal staat.
Door MEE Drechtsteden zijn wij,
samen met nog een heleboel andere
organisaties in de stad, uitgenodigd om
tijdens deze week een leuke activiteit
voor mantelzorgers te organiseren. Daar
hebben wij het volgende op bedacht:
Djembé

Onder leiding van een deskundige
docent, te weten Redouane Louazne, leer
je in een paar uur aanstekelijke ritmes te
trommelen in een gezellig groepsverband
op een djembé,, afrikaanse trommel
Datum en Tijd: dinsdag 7 november van
14.00 tot 16.00 uur
Locatie: Stichting De Buitenwacht
Informatie en aanmelden: Els Hauser
Telefoonnummer en/of
e-mail:078-6131359 kantoor@
buitenwachtdordrecht.nl

Gedragscode voor vrijwilligers
Het bestuur van De Buitenwacht heeft op 21 augustus de gedragscode voor
vrijwilligers vastgesteld.
Die is in de eerste plaats belangrijk
voor de omgang met elkaar en onze
bezoekers, maar ook is landelijk door
belangrijke fondsen en overheden
bepaald dat organisaties zonder een
dergelijk gedragscode geen beroep meer
kunnen doen op voor ons belangrijke
regelingen. We plaatsen hier de inleiding
van de gedragscode. De komende tijd
vragen we al onze medewerkers om deze
code te ondertekenen. De volledige tekst
is te vinden op onze website.
Inleiding:
Veel grenzen in het contact tussen
(vrijwillige) medewerkers en
(minderjarige) bezoekers/deelnemers
(verder genoemd deelnemer) aan de
activiteiten van de stichting zijn niet
eenduidig.
De ene deelnemer wil even worden
geknuffeld als hij/zij troost zoekt, de
andere deelnemer heeft behoefte aan
een hand op de schouder en weer een
andere deelnemer vindt het niet prettig
om aangeraakt te worden.

Hierover kunnen nooit exacte grenzen
worden afgesproken die voor alle
deelnemers en in alle situaties gelden.
Dat is maar goed ook, want voor veel
deelnemers is nabijheid en lichamelijk
contact een voorwaarde om te groeien.
Maar er is wel één heel duidelijke grens
en dat is de grens, dat ongewenste
seksuele handelingen en contacten
tussen medewerkers en deelnemers, die
bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar
zijn! Dit geldt ook voor drank- en drugs
misbruik. Daarom hebben wij als stichting
voor al onze (vrijwillige) medewerkers
een gedragscode opgesteld.
De gedragscode bestaat uit twee delen:
regels die bijdragen aan een open,
transparante en veilige omgeving voor
alle bezoekers én vrijwilligers (en de
betaalde kracht) en de omschrijving van
seksueel en ander grensoverschrijdend
gedrag die het uitgangspunt is van het
tucht- en sanctiebeleid dat door de
organisatie wordt gevoerd.

Jaarverslag 2016
Het jaarverslag 2016 dat is ontwikkeld en uitgevoerd wordt door het bestuur,
medewerkers en vrijwilligers van De Buitenwacht te Dordrecht is afgerond en
in De Buitenwacht kunt u een exemplaar krijgen. Ook is deze te downloaden
op onze website.
Uit jaarverslag 2016:

Ook in 2016 werd de steeds groter
wordende armoede onder bezoekers,
deelnemers en vrijwilligers in de
Buitenwacht meer en meer merkbaar.
Aan de koffietafel, in de wijkwinkel en
bij het eethuis werd er steeds vaker
gesproken over financiële problemen.
Recent rapport “Armoede in kaart” van
het Sociaal Cultureel Planbureau laat
zien dat er in de gemeente Dordrecht
8,5 procent van de inwoners onder de
armoedegrens valt. Dit is ten opzichte
van het landelijke percentage van 7,6
procent boven het landelijke gemiddelde.
Uit alle verhalen blijkt dat het een
stapeling is van allerlei problemen:
geen werk, te hoge huurlasten,

gezondheidsklachten, relationele
problemen, het ontbreken van een
sociaal netwerk en moeite hebben met
de doolhof aan regelgeving. Het is voor
een groot aantal mensen lastig uit te
zoeken welke aanvullende voorzieningen
er zijn om het leed enigszins te verlichten.
Dit wordt versterkt door de steeds verder
gaande digitalisering,
Daarom hadden wij in 2016 het motto
“Eerlijk durven delen” uitgekozen. De
mensen een stem geven en samen met
hen en de bondgenoten werken voor
betere leefomstandigheden.
Terugkijkend op 2016 zien we dat een
tweetal thema’s rondom armoede: boete
op uitkeringen en kostendelersnorm
van het Platform tegen Armoede

Mijlpalen 2016
Terugkijkend op 2016 zijn er een aantal mijlpalen te noemen die verderop in het
jaarverslag worden toegelicht:
•	Het Sociaal Offensief wat De
Buitenwacht in samenwerking met het
Platform tegen Armoede Drechtsteden
had georganiseerd op de Internationale
Dag van de Armoede was een groot
succes. De middag hebben professionals
en maatschappelijke organisaties een
aantal thema’s en knelpunten belicht.
Daarna zijn de bewoners met een
groot aantal politieke partijen uit de
Drechtsteden op basis van concrete
praktijksituaties en onder het genot van
een heerlijke maaltijd, klaargemaakt
door onze professionele koks, in
gesprek gegaan. Dit mondde uit in
18 actiepunten die de politiek heeft
meegekregen. In de bijlage vindt u dit
overzicht. In het voorjaar van 2017 zal
de Drechtraad hierover een besluit gaan
nemen. Wij hebben besloten dit iedere
jaar op de Dag van de Armoede te laten
terugkomen.

•	De nieuwe keuken en inrichting
van de grote zaal kon dankzij steun
van het Oranjefonds, fonds DBL en
Stichting Vrienden van de Buitenwacht
gerealiseerd worden. Bezoekers,
deelnemers en gebruikers van de
keuken en de grote zaal vinden het
een verbetering
•	Het vervolg op de conferentie
Grip op de Knip van 2015 werd
begin 2016 enthousiast opgepakt
door een aantal professionals
van de woningcorporatie Trivire,
wijkmanagers, medewerkers sociaal
teams en enkele huurders. Helaas
kon de geplande terugkomdag in juni
2016, waarin de eerste resultaten
zouden worden benoemd, door
onvoldoende financiën geen doorgang
vinden. De website met alle resultaten
van de conferentie is nog steeds in

Drechtsteden op de politieke agenda zijn
terecht gekomen. In hoofdstuk 5 gaan we
in op de activiteiten en resultaten van Het
Platform tegen Armoede Drechtsteden.
De aankondiging van de gemeente
Dordrecht om de kleine subsidies met
ingang van 2017 te beëindigen heeft in
2016 veel aandacht gevraagd. Gelukkig
konden we het jaar goed afronden omdat
de subsidie voor de Buitenwacht veilig
was gesteld.
Sinds 2013 is De Buitenwacht weer een
vrijwilligersorganisatie en zonder deze
vrijwilligers kan De Buitenwacht niet
bestaan.
Daarom hebben wij ervoor gekozen om
in dit jaarverslag een aantal van deze
vrijwilligers aan u voor te stellen en hun
activiteiten zelf te laten beschrijven.
Zonder hun tomeloze inzet en loyaliteit
kan De Buitenwacht niet functioneren.
Ik wil alle vrijwilligers die zich in het
afgelopen jaar hebben ingezet en nog
steeds inzetten hartelijk danken voor hun
bijdrage.

de lucht www.samengripopdeknip.nl
en De Buitenwacht probeert in 2017
financiën te vinden om hiermee door
te kunnen gaan.
•	De boottocht door de Biesbosch
en de uitgebreide maaltijd in de
Wereldkeuken voor 70 vrijwilligers als
beloning voor bewezen diensten was
een groot succes, vooral ook omdat
een aantal deelnemers zelden of nooit
aan eten buiten de deur toekomen.
Dit werd mogelijk gemaakt door een
bijdrage van het Oranjefonds voor
onze nominatie `Appeltjes van Oranje`
• De subsidietoekenning van de
gemeente Dordrecht voor 2017 was
lange tijd onzeker en eind 2016 kregen
we de formele toezegging van de
gemeente Dordrecht.

Werk+Ervaring, podium voor
werkzoekenden in Drechtsteden
Bijeenkomst 2 november
Kansen voor werkgevers in de Drechtsteden: Ervaring loont!
Aansluitend op ons 5 jarig jubileum “eigen
regie werkt” van 29 juni jl. organiseert
Stichting Werk+Ervaring Drechtsteden
een interactieve bijeenkomst over de
kansen en mogelijkheden voor werkgevers
en werkzoekende 50+ers in de regio
Drechtsteden.
De economie trekt weer aan, er zijn weer
meer vacatures, in sommige sectoren
is er krapte. Waar hebben werkgevers
behoefte aan, welke talenten hebben
50+ers.
Kortom: op welke manier kunnen

werkgevers en werkzoekende 50+ers
elkaar versterken?
Graag nodigen we u uit voor deze
bijeenkomst op donderdag 2 november
2017
We zijn druk bezig met de
voorbereidingen van het programma en
het uitnodigen van gastsprekers.
Wij zijn blij alvast te melden dat de
voorzitter van MKB Nederland, de heer
Michael van Straalen toegezegd heeft een
bijdrage te leveren aan deze bijeenkomst.
Het doel is een interactieve verkenning

verslag

in de soep moet. Peen hoeft niet ontvelt te
worden, gewoon wassen is voldoende. Prij
het witte deel tot aan het groen gebruiken,
het groene deel is afval. De ui en andere
groenten worden gesneden. Als het vlees
van het bot af valt, is de kip gaar. De kip
wordt gepluisd, dat is het handmatig eruit
halen van de botten. Een vies klusje.
Dan gaat de gebakken kip in een pan met
koud water, nu doe je de soepgroenten
(= boeket) Doe de wortel, prij, selderie
of peterselie, foelie en nootmuskaat,
laurier en tijm in de pan. Laat dat 1 tot 1,5
uur rustig koken. Foelie is een belangrijk
ingrediënt voor kippenbouillon.
Er ontstaat schuim op de vloeistof, dat
zijn eiwitten, dat kan je er met een
schuimspaan afhalen. Na ca anderhalf uur
het mengsel door een grote zeef in een
pan gieten, je hebt dan bouillon. Dat is
gekleurd water waarin de smaak van alle
zojuist genoemde ingrediënten zit.
Dit is de basis voor alle soepen, je kan deze
vloeistof ook voor het maken van sauzen
gebruiken. (Dit kan je invriezen)
Zoals het gezegde luidt: ‘garbage in =
garbage out’ Gebruik goede ingrediënten!
De kippenbotjes kan je met de hand uit
het kippenvlees halen (vies klusje).
Dat kippenvlees kan je later in de soep
doen. Croutons zijn stukjes brood dat in
heel veel boter gebakken wordt.
Alle baksels doe je in boter = roomboter,
géén margarine.

Kookles -1Leraar Steven

Na de voorstelronde vertelt Steven over de
voorgeschiedenis van de Buitenwacht en
het keukengebeuren.

Inhoud:

Basis soep: Kippenbouillon
Croutons
Uiensoep
Tot slot
Kippen bouillon is de basis voor alle
soepen. De kippenbouten drumsticks of
kippenpoten, inclusief het bot, in een klein
laagje olie bakken.(of geen olie, want de
kip is van nature vet genoeg)
Als je een kip gaat bakken, moet je dat kort
doen, anders wordt hij taai.
Snij een ui doormidden en leg die in de
pan, laat hem meebakken. De ui gaat
karamelliseren en geeft de bruine kleur
aan de bouillon. De ui mag zwart worden,
geen probleem dit geeft extra smaak aan
de bouillon. Als het klaar is, kan je dat met
sherry of (witte) wijn afblussen.
Hierdoor komt de ‘aanbak laag’ in de pan
los, is extra smaak voor de bouillon.
Je kan er ook nog knoflook, salie en/of
rozemarijn aan toevoegen.
Het boeket snijden, boeket is groente die

van de kansen en mogelijkheden voor
werkgevers en werkzoekende 50+ers op
de arbeidsmarkt in de regio Drechtsteden.
Noteer de datum vast in uw agenda. Er
kunnen maximaal 100 deelnemers zich
aanmelden. Wilt u zich aanmelden of
wilt u meer informatie over locatie en
het programma, emailadres is: info@
werkpluservaring.nl
Verder is er elke 3e woensdag van
de maand in De Buitenwacht een
netwerkbijeenkomst voor 50+ers van
14.00 – 17.00 uur. Het eerste deel van
de bijeenkomst wordt gewijd aan een
thema, dat door externe organisatie wordt
verzorgd. Tweede deel is netwerken:
delen en uitwisselen van ervaringen, tips
en trucs en afsluiten met een borrel en
een hapje
Na het bakken bestrooi je het brood met
versnipperde kaas (kant-en-klaar te koop)
laat het nog even doorbakken, tot dat de
kaas goed gesmolten in het brood zit.
De croutons serveer je apart bij de soep,
NIET in de soep doen.			

Uiensoep

De grootste fout die gemaakt wordt is na
het aanbakken van de uien de bouillon er
bij doen.
De ui moet je langzaam laten
karamelliseren, wordt donkerbruin,
hiermee wordt de ui zoeter. De uienringen
in de soep moet je in kwart ringen snijden,
dan vallen ze niet van je lepel.
Je kan ook nog karwijzaad (wordt ook wel
kummel genoemd) en wat tomatenpuree
er bij doen. Je kan het met witte of rode
wijn afblussen. De soep is bijna klaar, nog
wat kookroom er overheen.

Tot slot

Op het laatst wordt er weer in potten en
pannen gewerkt, maar ik weet niet meer
welke pot voor welke soep is bedoeld.
Hopelijk hieronder wat aanvullingen. Zo
weet ik niet meer wat er allemaal in de
mosterdsoep is gegaan. Ja, mosterd, maar
hoe is dat verder afgelopen?
Uiteindelijk wordt alles opgegeten, en de
restanten meegenomen.
Tot slot de afwas! Tsja, dat hoort er ook bij.

Nieuws van Platform tegen Armoede Drechtsteden

Internationale Dag van de armoede
17 oktober wordt er gerapporteerd
over de 18-puntenlijst waarbij er
enkele resultaten worden vermeld.
Momenteel vinden gesprekken plaats
met de wethouder Peter Heijkoop.
Het wordt belangrijk om rekening te
houden met het onderscheid tussen
regionale en lokale onderwerpen. Voor
het programma van 17 oktober ontstaat
het idee om ‘s middags de lokale
platforms die met armoedebestrijding
bezig zijn uit te nodigen om elkaar
te informeren over plannen en om
voorstellen met elkaar te bespreken.
Dan zou het avondprogramma over
bovenlokale onderwerpen kunnen

gaan. Op het moment van de uitgave
van de nieuwsbrief wordt er nog volop
aan de invulling van de bijeenkomst
gewerkt. Reserveer alvast de datum
in uw agenda, er komt nog meer
informatie op de website van Platform
tegen armoede Drechtsteden. www.
platformtegenarmoede.nl .
Reactie van Platform tegen Armoede
Drechtsteden op besluit Drechtraad
4 juli 2017 “bezuinigen op Persoonlijk
Minimabudget

Programma Meedoen:

samen uit de armoede
De Buitenwacht heeft een aanvraag ingediend voor het nieuwe programma
van het Oranjefonds Meedoen: samen uit de armoede. Het Oranjefonds zegt
hierover het volgende:
Meedoen, samen uit de armoede!

In Nederland leven veel mensen in
armoede. Daardoor kunnen zij niet
volledig meedoen in onze samenleving.
Het Oranje Fonds vindt het belangrijk
dat iedereen de kans krijgt om mee te
doen. De komende jaren zetten wij ons
met het programma ‘Meedoen, samen
uit de armoede!’ in voor het aanjagen
van sociaal-economische participatie. Het
nieuwe programma begint in november
2017.

Programma

Met het programma willen we
bevorderen dat mensen in armoede
meer meedoen in onze samenleving.
Aan het eind van de programmaperiode
zijn de deelnemende sociale initiatieven
beter toegerust en bereiken zij meer

mensen. Dit doen wij door initiatieven
te ondersteunen met geld, coaching,
trainingen en zichtbaarheid. Daarnaast
stelt het Oranje Fonds ruim vier jaar
financiering beschikbaar.
Er hebben zich maar liefst 111
organisaties uit het land aangemeld
voor deelname aan dit programma,
waar uiteindelijk tussen de 20 en 22
organisaties van gebruik kunnen gaan
maken. De Buitenwacht is door de
eerste selectieronde heen en heeft
inmiddels een eerste selectiegesprek
gehad. De kans is nu 1 op 2 dat we tot
de gelukkige organisaties gaan behoren
met ons totaalproject De Buitenwacht
in het algemeen en de wijkwinkel in het
bijzonder. Voor het eind van het jaar
weten we meer.

Dordrecht, 19 juli 2017 Betreft:

Besluit Drechtraad 4 juli
“Beleidsvoorstel naar aanleiding
evaluatie minimabeleid”

Geachte dames en heren,
Tijdens uw vergadering van 4 juli
heeft u het besluit genomen om de
inkomensgrens voor een vergoeding
uit het SMS kinderfonds te verhogen.
Voor die verhoging zijn goede
redenen, en als Platform tegen
Armoede zijn we zeer ingenomen met
dit onderdeel van uw besluit.
We betreuren echter in hoge mate
dat u besloten heeft dit voor een
aanzienlijk deel te financieren door
te bezuinigen op het Persoonlijk
Minima Budget (PMB), de regeling
voor de langdurige minima. U heeft
als raad in meerderheid geoordeeld
dat er structureel € 275.000,- per jaar
gekort moet worden op de inkomens
van burgers die langdurig van minder
dan 110 % van het minimumloon
moeten rondkomen zonder dat zij
de mogelijkheid hebben om hierin
verbetering te bewerkstelligen.
Vorig jaar werd binnen uw raad bij
verschillende gelegenheden gepleit
voor een royaler minimabeleid,
in vergaderingen van de carrousel
Sociaal werd door een zeer ruime
meerderheid betoogd dat er extra
maatregelen genomen moesten
worden om de armoede terug te
dringen. De portefeuillehouder
werd opgeroepen om hiertoe met
voorstellen te komen.
Uw raad heeft op 4 juli een keuze
gemaakt die ons onlogisch, onnodig
en onrechtvaardig voorkomt. Het
resultaat dupeert een deel van de
armste inwoners!
Wij roepen u hierbij nogmaals op
om de armoedebestrijding in de
Drechtsteden een hogere prioriteit
te geven. Dat dit budgettaire
consequenties heeft is ook ons
duidelijk. Maar de maatschappelijke
en economische schade van armoede
zijn te groot om vanwege de kosten als
politieke bijzaak af te doen.”

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
vrijdag van 9.00 tot 12.00
Eethuis:
Iedere donderdag 17.30 uur.
Bijdrage voor volwassen € 5,-, voor kinderen tot 12 jaar € 2,Lunch:
Iedere dinsdagmiddag om 12.30
De lunch kost € 2,50

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 11.00 tot 14.00 uur € 0,50 per half 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.

