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Bezoekgroep prikkel vrouwen in balans verslag vrouwendag mama Judith vertelt vaste activiteiten
patatjeslunch fondsen en sponsoren

De bezoekgroep van De Buitenwacht
Vijf jaar geleden werd er als vervolg op de cursus Mededogen een bezoekgroep opgericht.
Mededogen betekent: omzien naar elkaar en dat wilden we concreet vorm
gaan geven. De leden van de bezoekgroep gingen op bezoek bij mensen, die
om welke reden dan ook, weinig zelf de
deur uit gingen. Er waren nogal wat wisselingen in de groep, zowel bij de mensen, die op bezoek gingen als bij de degenen, die bezoek ontvingen. Vanuit De
Buitenwacht kwamen er opnieuw signalen, dat er mensen zijn, die
graag weer eens iemand op bezoek zouden krijgen. Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst bleken er ook vrijwilligers te
zijn, die bezoeken willen afleggen. Om
die twee partijen bij elkaar te brengen
was er in oktober een bijeenkomst van
een bezoekgroep in oprichting. Er waren

drie personen aanwezig, die bereid waren op bezoek te gaan:
NELLY FILIUS
Nelly is sinds een jaar vrijwilliger in De
Buitenwacht en zij verzorgt daar de
bloemen. Nelly is ook gastvrouw op de
vrijdagmiddag bij de Voedselbank in de
Buitenwacht en vrijwilliger in Resto VanHarte. Zij zou graag op bezoek gaan bij
een vrouw in Sterrenburg. Ze vindt het
leuk om spelletjes te doen als woordzoeker en codekraker.
CEES VAN LEEST
Cees is jaren tutor geweest in het Huiswerkhuis. Hij wil op bezoek gaan bij een
man en die kan in heel Dordrecht wonen.

SOESILA RAMLAL
Soesila is gastvrouw bij de koffie-inloop.
Zij wil graag gaan wandelen met iemand,
dat kan ook iemand in een rolstoel zijn.
Haar gebied is Krispijn of het Land van
Valk.
We hopen via deze Nieuwsbrief:
- op mensen, die zich willen aansluiten
bij de bezoekgroep;
- mensen te vinden, die bezoek zouden
willen krijgen van een van bovengenoemde mensen;
- namen te krijgen van mensen, die misschien wel bezoek willen krijgen, maar
zich niet durven opgeven.
U kunt contact opnemen met het kantoor van De Buitenwacht, een mailtje
sturen naar mvisserketting@hotmail.com of bellen: (078)
6314764

De prikkel
Een oude activiteit in een nieuw jasje,
dat is de prikkel.
De prikkel is een praatgelegenheid die
geleid wordt door Saab Sweid, voorheen
docent filosofie aan de universiteit van
Damascus.
De groep wil wekelijks bij elkaar komen
vanaf dinsdag 3 april (na de lunch om
13.45) en de gespreksonderwerpen zullen prikkelend zijn om er iets van te vinden en over te zeggen. Iedere deelnemer
kan een onderwerp aandragen voor een
volgende keer.
Iedereen die houdt van een goed gesprek is welkom. Ook als je Nederlands
nog niet perfect is ben je van harte uitgenodigd, het is ook een prikkel om de
taal te begrijpen en te gebruiken.

Uitnodiging voor vrouwen
Soos avond.
Iedere eerste zaterdag van de
maand een ander thema.

Zaterdag 7 april
Is er weer soosavond in De Buitenwacht.

.

Met als thema beauty

Heb je iets van beauty idee o.a massage of dergelijke.
Laat het weten voor deze avond.
Verder zijn alle vrouwen welkom
Van 19.00 tot 22.00
Drinken kost € 0,50 Hapje of dergelijke meebrengen mag
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Verslag vrouwendag
“Gelijke kansen?” De middag was goed bezocht en Steven, Kees en Eddie waren
geweldig met het opmaken van de etagiëres voor de high tea.
Op donderdagmiddag 8 maart organiseerde De Buitenwacht in het kader van
internationale vrouwen een high tea en
dialoog.
Thema van de dag was “Gelijke kansen?”, over de balans tussen werk en
privé voor mannen en vrouwen. Mannen
werden deze middag niet uitgesloten, en
hebben ook van zich laten horen.
Het programma begon om 12.30 uur met
een optreden van het Balans vrouwenkoor met hun internationale repertoire.

Karin Lambrechts kwam inmiddels binnen. Zij is een drukbezet wethouder in
Dordrecht en ze heeft ook een gezinsleven. Ze heeft ons verteld hoe het zover is
gekomen, hoe ze haar verschillende rollen combineert en ook hoe daar tegen
aan gekeken wordt. Actieve steun van
het thuisfront blijkt heel hard nodig om
ver te kunnen komen in een loopbaan
omdat de werktijden krankzinnig kunnen
zijn.

Tijdens de pauze werd er spontaan gezongen op de muziek van Mengelmoes
door de belangrijkste zangeressen uit dit
roemruchtige voormalige Buitenwachtkoor die voor de gelegenheid aanwezig
waren.

Na de pauze hebben we in groepjes een
discussie gevoerd over verschillende
thema's die doot Riet waren aangedragen. Al snel was het 16.00 uur en tijd
voor het optreden van Melange Rood.
Hiermee is een bijzonder levendige en
Hierna volgde een presentatie van Riet
Duijkers die pijnlijk duidelijk maakte hoe goed bezochte middag afgesloten. Iedergroot het verschil is in de financiële posi- een die hier aan mee heeft gewerkt, bedankt.
tie tussen mannen en vrouwen.
In afwachting van de komst van Karin
Lambrechts is Els Hauser de discussie
opgestart met een kort filmpje waarop te
zien was hoe kinderen (een jongen en
een meisje) gevraagd werd om samen
een taak uit te voeren. Na afloop kregen
zij hun beloning. Een glas met snoepgoed, alleen zat het glas van de jongen
voller dan dat van het meisje. Uitleg die
ze daarbij kregen was dat het meisje
minder kreeg omdat ze een meisje was.
De reactie van de kinderen hierop was
dat dit totaal oneerlijk was en de jongens
gaven een deel van hun snoep aan de
meisjes zodat het wel eerlijk verdeeld
was. Als kinderen dit zo kunnen oplossen, waarom wij dan niet?
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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 volwassenen € 5,-. Voor kinderen tot 12
jaar € 2,50
Lunch:
iedere dinsdagmiddag om 12.30 uur. Bijdrage € 2,50

De Prikkel
Open praatgroep. Iedere dinsdagmiddag om 13.15 uur
Yoga:
iedere donderdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur
Wereldpercussie
iedere zaterdag van 11.00 - 13.00 uur
Kookhuis voor tieners
Iedere laatste zaterdag van de maand van 16.00 tot
20.00 uur
Digitale vaardigheden ontwikkelen
elke maandag van 12.00 tot 15.30 uur. Bijdrage € 0,50
per half uur
Summat:
Elke maandag van 13.00 tot 17.00 uur
Jai Ho:
Elke maandag van 18.00 tot 21.00 uur

Patatjeslunch
Een nieuw idee van onze lunchkok Kees.
We hebben de komende maanden vers
gebakken patat bij onze lunch, uiteraard
aangevuld met kleine gerechten zoals
alleen een chef kok maken kan. Dit alles
voor de vertrouwde prijs van € 2,50.
Na de lunch kan je kosteloos aansluiten
bij praatgroep de prikkel.

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

Bijdragen?
Als u ook wilt bijdragen dan kan dat door uw gift over te maken naar:
IBAN NL55 INGB 0001 6278 54. Omdat wij geregistreerd staan als ANBIinstelling is uw gift aftrekbaar voor de belasting

