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VASTE ACTIVITEITEN  

Eethuis:  
Iedere donderdag 17.30 uur.   
Bijdrage voor volwassen € 4,-, voor kinderen tot 
12 jaar € 2,- 
 
 Lunch: 
Iedere dinsdagmiddag om 12.30  
De lunch kost € 2,- 

 
Koffie-inloop: 

Maandag- t/m vrijdagochtend van 9.30 tot 12.30 
uur.  

 
Wijkwinkel: 

Iedere ochtend van 9.30 tot 12.00 uur. Op af-
spraak. 
 
    Huiswerkhuis: 
Maandag tot en met donderdag van 16.00 tot 
19.00 uur 
 
 Yoga: 
Iedere donderdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur 
 
 Creatieve bezigheid: 
Iedere donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur 
en iedere vrijdagochtend van 10.30 tot 13.00 uur 
 
 Wereldpercussie: 
Iedere zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur 
 
     Kookhuis 
Iedere laatste zaterdag van de maand van 16.00 
tot 20.00 uur 
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UIT HET BESTUUR 

APPELTJE VAN ORANJE 

H et bestuur van Stichting De Buitenwacht wil u 
van harte uitnodigen op onze nieuwjaarsrecep-

tie op vrijdag 29 januari van 17.00 tot 19.00 uur.  
 
We kijken samen terug en vooruit en maken van de 
gelegenheid gebruik om elkaar het beste te wensen 
voor het nieuwe jaar met een gezellig samenzijn, een 
hapje en een drankje. 

V an het Oranjefonds kregen we na de stemweek 
bericht: 

Het is een spannende week voor jullie geweest. Inmid-
dels is de stemwebsite gesloten en kan er niet meer 
gestemd worden. Wij melden nog niet hoeveel stem-
men uw initiatief heeft gekregen, maar kunnen al wel 
zeggen dat er in totaal 12.495 gestemd is. Dit is ruim 
4.000 stemmen meer dan vorig jaar, dank voor uw 
inzet! 
Graag informeren wij u alvast nader over het volgende 
onderdeel van de procedure, de Landelijke Selectie-
dag. Op deze dag, 15 januari 2016, moeten alle 40 
initiatieven zich per regio aan elkaar en aan het Oran-
je Fonds presenteren. De bijeenkomst vindt plaats in 
Fort Voordorp, Groenekan (vlakbij Utrecht). Aan het 
eind van de dag wordt bepaald welke 8 initiatieven 
genomineerd worden. Samen met de twee genomi-
neerden uit het Caribisch deel van het Koninkrijk, zit u 
dan in de allerlaatste ronde. We sluiten de dag geza-
menlijk af met een gezellige borrel. Voor de genomi-
neerden is aansluitend nog gelegenheid om met el-
kaar van een maaltijd te genieten. 
 
Riet Duijkers en Els Hauser gaan erheen om De Bui-
tenwacht te presenteren en uiteraard hopen we door 
te stromen voor een nominatie. 
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KOSTENDELERSNORM 

H et Platform tegen Armoede maakt zich ernstig 
zorgen over de toepassing en desastreuze 

gevolgen van de invoering van de zogenaamde kos-
tendelersnorm. Deze wettelijke maatregel zorgen er-
voor dat meer mensen- volwassenen en jongeren tot 
27 jaar- onder de armoedegrens terechtkomen!  
Mensen met een bijstandsuitkering die ‘kostendeler’ 
zijn doordat zij in één huis wonen met andere mensen 
worden gekort op hun uitkering. Dit heeft ingrijpende 
gevolgen voor de veelal zeer kwetsbare mensen die 
hiermee te maken hebben.  
 
Het Platform tegen Armoede heeft een brief gestuurd 
aan de Drechtraad waarin gevraagd wordt de maatre-
gel onder de loep te nemen en deze terug te draaien. 
Zij hebben ons gevraagd om concrete situaties te ver-
zamelen. De Drechtraad neemt in februari een besluit.  
 
Wij doen een oproep aan mensen die hiermee te ma-
ken krijgen dit uiterlijk te melden op woensdag 27 ja-
nuari 2016 bij de Wijkwinkel via de onderstaande vra-
genlijst en op te sturen naar Jos Dekker en Sander 
Post,  
emailadres: wijkwinkel@buitenwachtdordrecht.nl. Voor 
eventuele nadere informatie kunt u ook bij hun terecht. 
Door te mailen of te bellen tel. 078-6131359     
 
Vragenlijst kostendelersnorm 

 
Heeft u of één van uw huisgenoten een bijstands-

uitkering? 
 
Zo ja: 
Heeft u te maken met de kostendelersnorm en is 

uw uitkering plotseling verlaagd in 2015? 
 
Zo ja: 
Bent u, of is uw huisgenoot/ huisgenoten daardoor 

in problemen geraakt? Of kent u een ander 
gezin dat daardoor in problemen is geraakt? 

 
Zo ja: 
Vindt u het goed als wij contact met u opnemen 

voor een (anoniem) interview? Mogen wij uw 
naam en telefoonnummer? 
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VROUWENDAG 

WERKPLAN 2016 

I nternationale Vrouwendag is de dag waarop de 
eerste staking van vrouwen wordt herdacht, die 

plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. Deze sta-
king vormde het begin van de emancipatie van vrou-
wen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie.  
Graag willen we weer gelegenheid bieden om hier op  
een bijzondere manier invulling aan te geven. Ideeën 
en inzet zijn welkom en wie wat weet of wil kan dat 
kenbaar maken bij Els Hauser op kantoor of bij Ger-
dien in de koffie inloop. Het programma wordt eind 
februari apart bekend gemaakt. 
 

H et werkplan van 2016 is uit en ingediend bij de 
gemeente Dordrecht. Op basis van dit werk-
plan hebben we een subsidie van € 30.000,- 

mogen ontvangen. Dit plan zal ook als basis dienen bij 
de komende fondsaanvragen. Op de website 
www.buitenwachtdordrecht.nl is het plan te downloa-
den. 

INGEZONDEN 

M ahatma Ghandi zei :  
 
 
  "Alles wat je 
voor mij doet, 
zonder mij, doe je 
tegen mij". 
 
 
ingezonden: Made-
line Andringa 
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VRIJWILLIGERSAVOND 

H et is alweer ongeveer een jaar geleden dat wij 
een vrijwilligersbijeenkomst hadden in de Bui-

tenwacht. Als bestuur zijn wij gewend om dit minstens 
eens per jaar te organiseren. Bovendien zijn er inmid-
dels nieuwe mensen bijgekomen, zowel in het bestuur 
als op de werkvloer. Het is dus tijd om opnieuw kennis 
te maken en zaken die spelen in de Buitenwacht met 
elkaar door te nemen. 

Eén van die zaken betreft de voorgenomen cursus 
'luisteren naar elkaar' voor alle vrijwilligers die daar-
voor belangstelling hebben. 

De cursus zal worden gegeven door Maria Visser en 
Ron van den Steen. Beiden zijn bekend met de Bui-
tenwacht. Maria is tevens onze vertrouwenspersoon 
waarop een ieder een beroep kan doen als hij of zij 
van mening is niet voldoende gehoor te vinden bij het 
bestuur over een belangrijke kwestie. Ook hierover zal 
informatie worden gegeven. 

Maar u kunt als vrijwilliger op deze avond natuurlijk 
ook zelf punten inbrengen of vragen stellen. 

De vrijwilligersavond is gepland op woensdag 17 

februari 2016 om 19.30 uur.  

Ab Smit, secretaris 

NL DOET 

B innensteBuitenwacht 
 

Ook bij De Buitenwacht zijn er de nodige klussen te 
klaren. Daarom doen we mee met de NL DOET actie 
van het Oranjefonds op zaterdag 12 maart van 10.00 
tot 15.00 uur. Hier denken we aan tuin opknappen 
voor de nieuwe lente, schilder en reparatiewerkzaam-
heden en schoonmaakwerk op plekken waar zelden 
iemand kijkt. Verder werken we ook aan een smakelij-
ke lunch waar we samen van kunnen genieten. 
Voor alle voorkomende werkzaamheden op deze dag 
zoeken wij nog vrijwilligers. De praktische prestatie die 
je kan leveren is voor onze organisatie meegenomen. 
Het belangrijkste doel van deze dag is echter dat je 
eens op een bijzondere plek mensen ontmoet die je 
anders niet ontmoet zou hebben terwijl je iets om han-
den hebt wat je ook niet dagelijks doet. Als we elkaar 
aan het begin van de dag nog niet zo goed kennen en 
aan het eind van de dag het gevoel delen dat we als 
ploeg de dag hebben gedragen en genoten dan wordt 
het een geslaagd evenement. 
 
Aanmelden kan bij Els Hauser 
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KERST 

D e kerstviering kwam tot stand met muzikale 
medewerking van Miss dorY, Sebastian Radu 

Seu, Redouane Louazna, Sander Post,  Jeanela Dos-
sett en Mia den Boer. Voorganger was ds. Kees 
Streefkerk. 
 
Het was een warme bijeenkomst die werd gedragen 
door enthousiaste vrijwilligers. Er was mooie muziek, 
er is flink gezongen en de overweging van Kees 
Streefkerk op het thema “durven delen” was treffend. 
Sander en Jaenela hadden voor de viering voor alle 
aanwezigen een wolk getekend waar in geschreven 
kon worden wat je het liefste wilde zien in het nieuwe 
jaar. Deze wolken zijn verzameld en hieronder volgt 
een overzicht van reacties. 
 
In het nieuwe jaar zie ik graag… 
Kleinkind achter kleinkind knuffelen. 
Meer tijd voor mij zelf de andere vrede en verdraag-
zaamheid 
Mensen die met aandacht luisteren naar anderen, en 
mensen die zorgvuldig vertellen wat zij hopen 
Vrede op aarde 
Dat wij elkaar zien 
Meer socialiteit met alle mensen 
Meer vrede in de wereld en meer veiligheid in de min-
der ontwikkelende landen meer kinderen die door het 
christendom bekeert worden 
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet 
Omgeving met elkaar wereldvrede 
Mama en 
Dat deze gemeente geïnspireerd door gods liefde, 
liefde naar anderen uit zal blijven stralen 
Dat iedereen een vriend/vriendin meeneemt naar de 
kerk 
Een vriendelijke gezicht 
In alle seizoenen, de kinderen en mijn liefde 
Dat mensen hun baan kunnen behouden 
Gezonden wensen dat alle wensen van alle mensen in 
komen en alle mensen in gezondheid in vrede leven 
Een dialoog ontstaan aan de verhouding van de sa-
menleving en daardoor begrip en saamhorigheid 
Meer kinderfeesten christelijke praatgroep 
Meer belangstelling voor ouder bezoekers v.d. buiten-
wacht 
Wat vaker open groeten zelf bewust zijn wat vaker 
zingen aandacht van mededogen en het vaker naar 
buiten uit dragen 
 
Iedereen die erbij was wil ik bedanken voor het delen 
en de aanwezigheid. In het bijzonder de medewerkers 
voor de inzet en de warmte. 
 
Els Hauser 
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VOORBEDACHTEN RADE 

G edicht van Sander Post, onze nieuwe stagiair 
levensbeschouwing, geschreven voor aan-

vang van het eethuis op 3 december jl. 
 
De binnenstad van Dordt 
Ja, daar komen veel toeristen 
Maar zien en weten niet 
Wat hier allemaal gebeurt 
 
Eigenlijk is de binnenstad 
Een buitenstad geworden 
Afgesneden van de rest 
 
Binnen zijn, dat is hier 
Welkom zijn, hier 
Aan de overkant van het spoor, dáár 
Aan de andere kant van het viaduct, dáár 
Naast de A16, dáár 
 
Even de spotlights 
Gericht op dat ene samen- zijn 
Zonder wedstrijdje 
Zonder winstbejag 
Zonder competitie 
Maar waar het mens- zijn begint 
 
Gezellig, ontspannen 
Het echte, het ware 
Met heerlijk eten 
Met voorbedachten rade 
 
Weer terug aan tafel 
Niet met honig 
Maar met elkaar 


