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Er is er al 1 geslaagd! 
In september 2015 zijn we in De Buitenwacht met de Entree 
opleiding begonnen. Deze is in de plaats gekomen voor de AKA 
opleiding die we al 2 keer hebben gegeven in De Buitenwacht in 
samenwerking met Het Da Vinci College.
Omdat de opleiding 1 jaar duurt vallen de examens in 
september 2016. Maar al bij het begin ontdekten we dat 1 van 
de cursisten een heel hoog niveau had. In over leg met Het Da 
Vinci College, onze leraren en de cursiste  hebben we al snel 
besloten deze individueel te laten doorwerken zodat zij eerder 
examen zou   kunnen doen. Dat plan is heel goed gelukt,  op 26 
januari heeft zij met hoge cijfers haar diploma behaald.
Gerard Vetter , coördinator Entree Opleiding Buitenwacht.

Appeltje van Oranje 
Het was een spannende race om de Appeltjes van Oranje 2016. We 
hebben in december de stemweek gehad en naar aanleiding van het 
aantal stemmen in deze week zijn we samen met nog 39 andere mooie 
vrijwilligersorganisaties uitgenodigd om naar Fort Voordorp te komen voor 
de landelijke selectiedag op 15 januari.

Riet Duijkers en ik zijn daar samen heen 
geweest met een presentatie die dankzij 
Coen Hodzelmans tot stand is gekomen.
Van al deze organisaties zijn er aan het 
eind van de dag 9 overgebleven die 
worden uitgenodigd om in mei naar 
paleis Noordeinde te komen voor een 
ontmoeting met koning Willem Alexander 
en koningin Maxima. Voordat het zover 
was hebben we onszelf uitgebreid aan 
elkaar gepresenteerd, en we hebben 
elkaar ook moeten beoordelen. Dat viel 
niet mee want de initiatieven waren heel 
mooi en de mensen erachter nog mooier. 
Voor de selectie zijn er dus 3 jury’s 
geweest. De eerste was het publiek door 
middel van de stemweek, de tweede de 
organisaties die hieruit zijn uitgenodigd en 
de derde de vakjury van het Oranjefonds 
zelf. Zij hebben gekeken naar de mate 
van zelfbeheer van de accommodatie, 
originaliteit en bereik van de organisatie.
Na alle presentaties was er een grote 
verrassing voor iedereen. We kregen 
allemaal een groot compliment en 
applaus van het Oranjefonds voor het 
feit dat we daar zaten. En dat niet alleen, 
vanwege het feit dat we zover waren 
gekomen kregen we allemaal en cheque 

ter waarde van € 2.500,- om vrij te 
besteden. Dat gaf een sfeer waarbij we 
allemaal winnaars waren die dag.
We horen niet bij de 9 overgebleven 
organisaties die doorgaan. Dat is op zich 
jammer maar we zijn wel een bijzondere 
ervaring en mooie ontmoetingen rijker 
geworden. We hebben alle reden om trots 
te zijn op wat we hebben bereikt.
Een uitspraak van een man bij een andere 
presentatie heeft mij in het bijzonder 
geraakt. Hij zei: “de gelukkigste mensen 

zijn die mensen, die elkaar nodig hebben”.
Els Hauser

Gift Oranjefonds keuken 
In De Buitenwacht wordt al een poos gewerkt door 
de interieurcommissie omdat we een grote behoefte 
hebben aan een andere keuken en inrichting. Er is 
gemeten, vergaderd, offertes opgevraagd en fondsen 
aangeschreven. Voor een nieuwe keuken hebben we € 
15.500,- nodig en voor de rest van onze urgente wensen 
(tafels en stoelbekleding) nog eens ruim € 9.000,-.

Van het Oranjefonds hebben we nu bericht mogen ontvangen 
dat zij voor ons keukenproject  € 10.000,- ter beschikking stellen 
uit hun project “alle jaren tellen”. Dit is uiteraard geweldig 
nieuws en daar zijn we het Oranjefonds bijzonder dankbaar 
voor.



Presentatie SUN Drechtsteden 
Donderdag 3 maart presenteerde SUN Drechtsteden zich in de Buitenwacht. 
De bijeenkomst werd goed bezocht door hulpverleners, vertegenwoordigers 
van gemeenten, politieke partijen en fondsen. Zij hadden er een informatieve 
en interactieve middag.

Hans Berrevoets, algemeen bestuur 
SUN Drechtsteden, leidde het verloop 
van het programma en stelde SUN 
Drechtsteden in de gelegenheid zich 
voor te stellen en met anderen van 
gedachten te wisselen over de rol van 
SUN bij urgente noden. De Dordtse 
wethouder Bert van de Burgt, met als 
portefeuille onderwijs, arbeidsmarkt en 
sociale zaken, benadrukte de betekenis 
van SUN Drechtsteden voor mensen die 
in nood verkeren. Kees Vos, voorzitter 
van SUN Drechtsteden en Ellen van ’t 
Zelfde, de coördinator vertelden hoe SUN 
Drechtsteden te werk gaat.

Convenant 
Er werd ingegaan op het convenant 
dat de stichting wil sluiten met de 

partijen die met haar samenwerken. 
Met elkaar zullen partijen tot nadere 
afstemming komen. Daartoe heeft SUN 
Drechtsteden een convenant in het leven 
geroepen, waarin de uitgangspunten zijn 
opgenomen die van toepassing zijn bij de 
ondersteuning die de organisatie biedt. 
Organisaties die nog geen convenant 
met SUN Drechtsteden hebben, zullen de 
komende maanden worden benaderd. 
Vanzelfsprekend kunnen hulpverlenende 
organisaties SUN Drechtsteden hiervoor 
zelf ook benaderen.

Buitenwacht
Er was ook gelegenheid om te 
netwerken. Aan het einde was er een 
drankje en een hapje, verzorgd door de 
Buitenwacht.

Nalezen
Over de werkwijze van SUN kunt 
u meer lezen in de folder en in de 
richtlijnen van SUN op de website van 
SUN Drechtsteden. U kunt met vragen 
ook terecht bij de coördinator van de 
stichting.

De Buitenwacht zoekt collectanten Oranje Fonds
Van 17 tot en met 21 mei 2016 
collecteert Stichting De Buitenwacht 
mee met de Oranje Fonds Collecte 
in Dordrecht. Van het opgehaalde 
bedrag krijgt De Buitenwacht de helft. 
Daarmee kunnen we het komende 
jaar meer activiteiten uitvoeren en 
bereikbaar maken en houden voor 
meer mensen. De andere helft van 
de opbrengst besteedt het Fonds aan 
sociale initiatieven in Zuid Holland. 
Alles wordt zo besteed en alles blijft 
dichtbij. De Buitenwacht is op zoek naar 
20 mensen die mee willen collecteren. 
Het collectegebied bevindt zich in 
Oud Krispijn Noord. Opgeven kan via 
kantoor@buitenwachtdordrecht.nl.
De Buitenwacht wil een gemeenschap 
zijn van en door mensen aan de basis 
die in de Buitenwacht elkaar kunnen 
ontmoeten, elkaar versterken en met 
elkaar samen activiteiten ontwikkelen 
en verschillen vieren.

Oranje Fonds Collecte
Met de Oranje Fonds Collecte helpt het 
Fonds in heel Nederland stichtingen 
en verenigingen om extra euro’s op 
te halen. Ronald van der Giessen, 
directeur van het Oranje Fonds, licht 
toe: “Stichtingen en verenigingen zijn 
de sociale lijm van onze samenleving. 
Ze bestrijden eenzaamheid en geven 
kwaliteit aan het leven. En daar is altijd 
extra geld voor nodig. Met de collecte 
helpen we hen daarbij en we hopen dat 
veel mensen een paar uurtjes willen 
bijdragen.” 

Het Oranje Fonds steunt sociale 
organisaties in het hele Koninkrijk 
der Nederlanden. Koning Willem-
Alexander en Koningin Máxima zijn als 
beschermpaar nauw betrokken bij het 
Fonds. Zij bezoeken initiatieven, reiken 
de Appeltjes van Oranje uit, vieren 
Burendag en steken de handen uit de 
mouwen tijdens NLdoet.

Uitgangspunt is dat de mensen aan de 
basis zelf initiatieven ontwikkelen en 
dat er vrijwilligers zijn die zich verwant 
voelen om het proces van ontmoeting 
te stimuleren. In geen geval moet voor 
de ander worden gedacht. Mensen 
worden geprikkeld om zelf en met elkaar 
zaken te doen; het initiatief wordt niet 
overgenomen. 
Els Hauser van de administratie vertelt: 
“Ik werk hier nu ruim 13 jaar en heb in 
die tijd heel veel mensen en initiatieven 
tot bloei zien komen. De Buitenwacht 
staat al meer dan 30 jaar midden in de 
samenleving en vormt een onmisbare 
schakel in de verbinding tussen mensen 
en organisaties op allerlei terreinen en 
niveau’s, waarbij de ontmoeting met 
name in de alledaagsheid en aan de 
maaltijd, van onschatbare waarde is.



Rondom Dordt op 5 juni 
Op zondag 5 juni gaan we onder leiding van ‘gids’ dr. H.A. Visscher een bijzonder rondje over 
het eiland van Dordt fietsen. Dr. H.A. (Henk) Visscher is 74 jaar, fysisch geograaf en voorzitter 
van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum aan de 
Reeweg Oost in Dordrecht. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over de historische 
kwaliteiten van Nederlandse landschappen. De fietstocht zal 
onderbroken worden op plekken waar iets bijzonders over te 
vertellen is, en die zijn er véél, vast méér dan u gedacht had! Ken 
je eiland! De start is om 12 uur vanaf de Buitenwacht, de tocht 
zal zo’n 4 à 5 uur duren, deelname is gratis. Ga je mee? Dan even 
doorgeven aan Jos Dekker.

Vrouwendag Thema kracht!
Op internationale vrouwendag 
hadden we een mooie, 
goedbezochte middag in De 
Buitenwacht met hoogwaardige 
workshops.

In de ochtend van 10.00 tot 13.00 
uur was er in de Koloriet aan de 
Jacob Marisstraat een gezellige 
ochtend met muziek, hapjes en kleine 
schoonheidsbehandelingen. Ook was 
daar een wensboom, die na afloop naar 
De Buitenwacht gebracht werd.

In De Buitenwacht was er vervolgens 
in de middag een programma met 
workshops, waaronder:
•  Koken met een klein budget, Gerdien Vos
•  Arbeidsrechtspositie van vrouwen, het 

FNV
•  van afscheid naar nieuw werk, Riet 

Duykers
•  Financiële zelfredzaamheid, Ellen van 

‘t Zelfde
•  Eigen kracht, Debbie Molhuizen
•  Vluchtelingenvrouwen, Annemiek van 

der Meer

Er zullen nog meer workshops komen, 
gericht op het vergroten van eigen kracht 
maar ook op het steunen van elkaar 
en solidariteit. We voelen ons in De 
Buitenwacht geraakt door de kwetsbare 
positie van lager opgeleide vrouwen op 
de arbeidsmarkt op dit moment.
Het programma in De Buitenwacht werd 
om 13.30 geopend door Mary Ruisch, 
voormalig fractievoorzitter van Groen Links 
in Dordrecht. Daarna begonnen dan de 
workshops waaruit een keus gemaakt kon 
worden. We hebben twee rondes gedaan.

De dag werd afgesloten met een 
samenzijn waar de ervaringen uit de 
workshops werden gedeeld. Hier is 
een groep vrouwen uit opgestaan die 
de positie van vrouwen op de politieke 
agenda gaan zetten. Toevallig kwam 
wethouder Karin Lambrechts ook net 
binnen en van haar hebben we de 
toezegging dat ze mee wil werken aan dit 
streven.
Els Hauser

Een cursus in het bijzonder voor alleenstaanden

Koken voor jezelf 
Het zal je gebeuren, je leven lang is er goed voor je 
gekookt en ineens moet je het zelf doen, maar je hebt 
van je leven nog geen ei gebakken. Dagelijks uit eten 
wordt ook een dure en/of ongezonde grap.

Het is nu mogelijk om te leren koken onder leiding van een 
ervaren kok die stap voor stap laat zien dat het niet moeilijk 
hoeft te zijn om voor jezelf een redelijk geprijsde smakelijke 
maaltijd op tafel te zetten.
Behalve het bereiden van het eten zal er ook aandacht zijn voor 
aspecten zoals veiligheid en hygiëne.
Vanaf 11 mei zijn er 6 lessen te volgen, één keer in de week 
op woensdag van 15.30 tot 19.00 uur (inclusief voorbereiding, 
samen eten en opruimen)
Maximaal aantal deelnemers: 6, 
van tevoren aanmelden want vol is vol
bijdrage per persoon: € 7,50
leiding: Steven de Waal

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 afspraak.
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
Wekelijkse computerhulp
vanaf 18 april elke maandag van 11.00 tot 14.00 uur € 0,50 per half uur



Vrijwilligersavond in De Buitenwacht
Op 17 februari vond de jaarlijkse vrijwilligersavond 
van De Buitenwacht plaats. Hier kun je nieuwe 
vrijwilligers leren kennen en wordt de stand van 
zaken doorgenomen. Dit jaar gaven Maria en Ron een 
voorproefje van hun nog op te starten cursus ‘Leren 
luisteren met aandacht’. Het werd een gezellige goed 
bezochte avond.

Een half uurtje van tevoren zijn er al enkele mensen in De 
Buitenwacht. Maria lijkt alvast haar cursus in praktijk te 
brengen door met aandacht contact te leggen met enkele 
nieuwe gezichten. Jan, de penningmeester schenkt koffie 
en Ron oefent zijn lied voor de cursuspresentatie. Intussen 
druppelen de vrijwilligers binnen. Agnieke, één van de koks van 
De Buitenwacht, laat tevreden haar nieuwe aanwinst voor de 
keuken zien: een groot deksel voor de pan of wok. De andere 
koks keuren  het voorwerp goed en Agnieke kan er een aantal 
aanschaffen. Er hangt een ongedwongen sfeer en de mensen 
hebben oog voor elkaar. Als ik fanatiek de laatste inkt uit mijn 
pen probeer te krassen, staat Steven al klaar met een andere 
pen. Ook Jos loopt binnen. De afgelopen nieuwjaarsreceptie 
was hij er voor het eerst. “Zal ik me aan iedereen voorstellen?”, 
vraagt hij vertwijfelt. “Ik ben nu ingeschreven als vrijwilliger. 
Het is kijken waar ik ingezet ga worden”, vertelt hij, waarna hij 
besluit handen te gaan schudden.

De Buitenwacht staat goed bekend
De aanwezigen, inmiddels is er een aardig vrijwilligerslegertje, 
gaan in een kring zitten. Na een voorstelrondje vertelt 
voorzitster Riet over de stand van zaken. “De laatste jaren staat 
De Buitenwacht goed bekend bij verschillende maatschappelijk 
organisaties, de gemeente en ondernemers. Dat gaat niet 
vanzelf, dat moet je blijven koesteren. Het jaarplan voor dit 
jaar heet ‘Eerlijk durven delen’. Dat betekent dat we veel 
activiteiten organiseren voor mensen in armoede. We willen 
een kleine voorraad in huis hebben om mensen in problemen 
niet met lege handen weg te laten gaan. Als tweede willen 
we een aantal activiteiten met de politiek organiseren om 
het dialoog tussen Christenen, Moslims en humanisten te 
stimuleren. Burgermeester Brok vindt het hier de meest 
neutrale plek om zoiets te organiseren. Als derde zijn de kleine 
subsidies, waar wij ook onder vallen, stopgezet. Er komt nu 
een fonds om geld aan te kunnen vragen. We gaan met de 
gemeente spelregels ontwikkelen voor dit fonds.” Even komt 
de communicatie ter sprake naar buiten toe en onderling, wat 
niet altijd vlekkeloos verloopt. Er worden ideeën geopperd, 
zoals een bord met nieuws vanuit het bestuur en een lijst met 
verantwoordelijkheden en wie vervanger is bij afwezigheid 
van de verantwoordelijke.  Na de optimistische woorden van 
penningmeester Jan:  “Het gaat goed, we hebben een positief 
saldo”, gaan we aan de koffie.

Luisteren met aandacht
De koffie met brokkinggebakjes gaat er goed in. Met wat moeite 
krijgt Ab de groep weer aan de tafel, voor de presentatie van 
de workshop. De cursus is bedoeld om beter te communiceren 
in De Buitenwacht. Dat begint met luisteren. Ron speelt zijn 
lied op de gitaar en vraagt of er met aandacht naar geluisterd 
is. Dat blijkt wel het geval. Hierna verdelen we ons in groepjes. 

Met een beetje gehannes lukt het om ons kleine groepje met 
een ander groepje samen te voegen. Net als ik de vragen 
heb opgeschreven, wordt het blaadje al opgehaald, met de 
veronderstelling dat het de antwoorden betreft.  Ron legt uit 
wat luisteren, en luisteren met aandacht is en hoe je dat doet. 
Omdat de avond uitloopt wordt de presentatie afgebroken, met 
de mededeling dat iedereen zich voor de cursus kan opgeven. 
“Het is een bijzondere club mensen”, zegt Jos, die tijdens de 
presentatie naast me zit. “Ik denk dat ik me wel opgeef voor 
de cursus. Ik heb vaker zulke cursussen gevolgd en kan zo wat 
mensen leren kennen.” We begeven ons naar de bar, voor een 
drankje en een hapje.  



Tussen waken en slapen  
Julie zit buiten op haar balkon in de Vogelbuurt. Er rijdt net een dikke Bentley 
langs. Wat zoekt’ie hier, vraagt ze zich af? De grootste auto hieronder 
geparkeerd is een Duitse middenklasser, met een Pools nummerbord. 

Ze was een tiener toen haar ouders hun 
eerste auto hadden, bedenkt ze. Nee, 
zo vanzelfsprekend als het nu lijkt was 
het tot voor kort niet, twee, drie auto’s 
voor de deur. Julie zelf heeft geen auto, 
ze treurt er niet om. Ze heeft een prima 
fiets, en er is openbaar vervoer, ze vindt 
het goed zo. Fossiele brandstoffen zijn 
uit de mode, roept ze al jaren. Zo niet nu, 
dan toch in de nabije toekomst. En zo is 
het rond.
De lucht boven de eens zo knappe buurt 
is zwanger van onweer. Het rommelt in 
de verte. Als de regen straks recht omlaag 
valt kan ze op haar balkonnetje blijven 
zitten. 
De trotse Dordtse Vogelbuurt. Gebouwd 
van puin uit de oorlog, zó van de 
tekentafel. Veel van haar charme is 
vergaan, maar de finesses kunnen Julie 
nog raken. De door alle consequenties 
wat eenvormige wijk levert automatisch 
een homogene bevolking op, al lijkt 
dat niet meer te bestaan. Wie zei dat 
gelukkige gezinnen allemaal hetzelfde 
waren? Hier lijkt iedereen ongelukkig op 
zijn eigen manier1). Waar de koophuizen 
staan heet het anders, de Indische Buurt. 
Veel mensen ‘aan de onderkant’ 
verhuizen uit de rest van de stad hier 
naartoe. Het waterbed-effect. Een droom 
voor bijna iedereen elders in de wereld, 
die er het miezerige klimaat niet bij heeft 
kunnen dromen.

Laatst fietste Julie doordeweeks om vier 
uur ’s nachts door de Vogelbuurt. Wat 
brandde er nog veel licht binnen! Wat 
waren er nog veel mensen wakker! Ze 
kan er niks van zeggen, maar toch.
Is er in haar wijk veel criminaliteit, 
veel geweld? Julie denkt dat het 
wel meevalt, ze is nooit bang ofzo. 
Er gebeurt wel eens wat, en ze zet 
haar fiets altijd in de schuur, op slot. 
Buurtvoorzieningen zijn schaars, zoals 
heel Dordt sociaal zo schraal kan zijn. 
Er is een speeltuinvereniging en er 
is een voetbalkooi, dat is het. Ja, de 
muziekfestivals ´s zomers in het park zijn 
op loopafstand, net als de atletiekbaan 
en het voetbalstadion. 
Soms lijkt haar straat ’s nachts wel een 
racecircuit. Een kabaal! En het is een 
troep op straat, dat heeft geen naam. 
Dat kan de lieve Julie best bedrukken, 
vooral ’s ochtends. Waarom ze tussen al 
die troep leven moet, vraagt ze zich dan 
mismoedig af.
De ondergaande zon verlicht de 
toenemende bewolking van onderop, in 
vele tinten oranje. Bomen steken zwart 
af tegen de hemel, bladeren bewegen 
nauwelijks. De straatverlichting gaat aan, 
te vroeg.
Overal ligt afval. Drinkflesjes, blikjes, 
snoepverpakkingen, dozen, zakken van 
afhaalvoedsel, een wieg, fietswrakken 
en –onderdelen, afgeleefde huisraad, 

bankstellen, aluminiumfolie, tafels, 
gebroken glas, allerlei spullen 
achtergelaten bij een verhuizing. Het 
trappenhuis is vies, er staat een vuilniszak 
in het portiek, die stinkt bij deze 
temperaturen. 
Als Julie zèlf haar vuilniszakken weg 
wil gooien, met dat omslachtige 
pasjessysteem, zit de klep van de 
container weer volgepropt, en, u raadt 
het al, de volgende óók. 
Niet veel mensen zien er gelukkig uit, 
denkt ze, om zich heen kijkend in de rij 
bij de Plus. Maar misschien ligt dat aan 
haar eigen gemoedstoestand. Misschien, 
misschien niet, en het oneindige 
ertussen. En zo zijn we wederom rond. 
Armoede is een val, weet Julie, van 
zichzelf, van niet zo lang geleden.
--- Julie zit buiten op haar balkon. Ze 
schudt haar hoofd, van links naar rechts, 
en weer terug. Wat moet er gebeuren? 
Velen wórden geleefd. Julie ook, maar 
zíj zou geen one-issue partij steunen, 
die verder toch maar met de andere 
rechts-liberalen mee zal stemmen. Julie 
is bang. Dat dictatuur zo dichtbij komt, 
bij voorbeeld. Ze voorziet dat deze 
éénmanspartij de pers aan banden zal 
willen leggen. En dat de voorbeelden, 
niet zo ver verwijderd, aan invloed 
winnen. Dat ze ogenschijnlijk rationele 
mensen daar hele rare uitspraken over 
heeft horen doen. Dat een overwegend 
welwillend klimaat voor vluchtelingen, 
eens geremd door de overheid, nu 
helemaal omgedraaid lijkt (vergist ze 
zich?). Dat de wereld kleiner en  meer 
verontrustend en angstiger wordt. Julie is 
bezorgd, want het is zo véél. Julie schudt 
haar hoofd nog eens van links naar 
rechts, en terug. Gaat het wel goed met 
haar? Draait ze niet door? ---
Julie schrikt op in de stoel op haar 
balkon. De onweersbui is voorbij, 
of hij is overgetrokken, ze is even 
gedesoriënteerd. Het is heel stil, en al 
laat. Julie staat op, sluit de balkondeur 
achter zich, doet het licht uit. Naar de wc, 
wekker zetten, en onder de wol. Ze slaapt 
meteen, gelukkig.

1’Anna Karenina, Leo Tolstoi (1877)



De Wensboom
Onderstaand een ongecensureerd 
overzicht van de wensen uit de 
wensboom:

•  Podium bieden dat vrouwen van alle 
lagen bevolking opleiding financieel 
en ook scholing bieden om vooruit te 
komen zelf vertrouwen bieden

• Een gezonde gelukkige jaar leven
• Laat vrouwen niet dood gaan
•  Hoog opleiding kansen, ecologisch 

leven voor betere wereld, een wereld 
zonder oorlog en geen imperialisme  
lang leve solidariteit

•  Ik wens dat de mensen die het moeilijk 
hebben om rond te komen en naar 
voedselbank moeten er beter op 
worden. Voedsel bedanken wat beter 
eten die werkelijk nodig zijn uitdelen 
en niet van die onnodige of te veel 
groente uitdelen.

• Mannen moeten geen vrouwen slaan
•  Ik wens dat alle zieke mensen snel 

beter worden  en iedereen een gezond 
leven.

• Gezondheid en liefde
• Gezondheid en geluk voor alle mensen
•  Allerlei banen voor vrouwen zoals 

parttime en fulltime met een goed loon
•  Meer werk voor 50+ en thuiszorg 

medewerkers
•  Dat we in Krispijn veel kleurig mogen 

samenleven in liefde voor elkaar

• Spelletjesmiddag (soort wedstrijdjes)
•  Pannenkoekenmiddag voor kinderen 

in de wijk tegen 1 euro betaling en pipi 
langkous dvd kijken

•  Voor alle vrouwen in de hele 
wereld vrede, liefde, ontwikkeling, 
groeiwijsheid, kracht en gezondheid

•  Een Nederlandstalige verkleden en 
gezellige optreden

• Een goeie zakenvrouw
• Mooi reizen maken rond reizen
•  Wenselijk goede baan en goed meer 

wens aan mensen
• Verdraagzaam
• Treden op
•  Voor mij dochter gezondheid, liefde en 

steun
•  Wens ik een ander studiefinanciering 

en leenstelsel voor de kosten 
van een opleiding, vanuit uvw. 
Een die studeren mogelijk maakt 
voor arbeidsongeschikten wie de 
familie niet mee kan helpen in het 
levensonderhoud

• Alle werk betalen
•  Ik wens dat er meer begrip is voor 

mensen die anders zijn zodat zij ook 
geaccepteerd worden zoals ze zijn

•  Ik wens dat oud en nieuw Krispijn in de 
toekomst een wijk wordt Krispijn dat 
de vrouwen hierin een verbindende 
rol in kunnen hebben. De koloriet en 
sociaal team Krispijn hier al voortouw 
in nemen

•  Ik wens meer begrip voor elkaar en dat 
iedereen elkaar in zijn eigen waarden 
laat dat zal een stuk minder stres zijn

•  Was een leuke mooie dag dankjewel 
voor alles

•  Ik wens dat er geen oorlog meer is en 
iedereen in vrede en gelukkig leven 
hebben zonder pijn en verdriet

•  Vrouwen moeten altijd gelukkig zijn
• Rechtvaardigheid overal
•  Mijn wens is eerst gezondheid zijn en 

daar naar staat allemaal mensen geluk 
en gezond ook mijn familie en vrienden

•  Laat vrouwen nooit huilen alles moet 
leuk worden

•  Wijkkrant De stem van Oud-Krispijn 
zoekt redactieleden het zou fijn zijn als 
jij onze redactie zou kunnen versterken

• Bedankt voor de fijne dag
•  Zonder vrouwen red de Koloriet het niet
•  Een wereld zonder oorlog, 

discriminatie, pijn en stres
• Laat vrouwen niet dood gaan
•  Verdraagzaamheid tussen de mensen 

en vrede
•  Was leuk en mooie dag
•  Mooie reizen maken en een leuke 

goede man voor de rest van mijn leven
• Vrouwen nooit slaan
•  Ik wens alle vrouwen kracht en steun 

toe zodat ze stappen kunnen nemen
•  Ik wens iedereen een gezonde 

gelukkige  leven iedereen verdiend om 
mooi te leven



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.

NL doet
Op zaterdag 12 maart hebben we met een leuke ploeg 
vrijwilligers een aantal klussen geklaard op de inmiddels 
traditionele jaarlijkse NLdoetdag.

Zo is er een begin gemaakt met het overschilderen van de bar, 
een bord om buiten de menu’s van het eethuis aan te kondigen 
(José), vervanging van een stuk raamkozijn bij het kantoor (Jos 
van Veenen, renovatie nieuwbouw), snoeien van de vuurdoorn 
aan de zijkant van het gebouw (Els), planten van viooltjes rond 
de boom (de zonen van Jos en Jose), de folderkast van zijn 
plaats om achter schoon te maken, vervangen van vloertegels 
(Wil) het verzorgen van een lunch voor de deelnemende 
vrijwilligers (Gerdien). Veel werk is verzet onder begeleiding van 
de muziek van de djembegroep van Redouane. En verder waren 
daar Gerard, Duygu, Marcel, Dienus, Marlon, Madeline, Sjors, 
Annet, Ad, Jacqueline, Goodwin, Ineke, Corry en hopelijk ben ik 
nu niemand vergeten. Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet.

Nieuwe website, 
Facebook en twitter
U ziet nu onze nieuwsbrief nieuwe stijl. Er wordt ook druk 
gewerkt aan onze nieuwe website en daarvoor hebben we 
nu ook een pagina gemaakt op Facebook zie facebook.com/
buitenwacht . Ook hebben we nu een account op twitter zie: 
twitter.com/DeBuitenwacht. En we hadden al een pagina 
op buurbook zie oudkrispijn.buurbook.nl/plan/stichting-de-
buitenwacht

De Buitenwacht biedt U ELKE MAANDAG vanaf 18 
april van 11-14 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.

Veilig op internet

Wekelijkse computerhulp 
in De Buitenwacht

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 betekend stap voor stap werken, 
hoe kan ik handig plakken en knippen, 
opslaan enz.

Voor het dekken van de kosten vragen we  
€ 0,50 per half uur.
Aanspreekbaar: Jos Vervoort, met Bert en 
Marijke
U kunt vooraf een afspraak maken  
(‘s morgens) of op de aangegeven tijd 
binnen lopen.

En verder: waarop moet letten als ik 
veilig gegevens ga versturen!
We gaan de genoemde service voorlopig 
de eerste maanden aanbieden, en...  
mits voldoende belangstelling met 
een uitbreiding naar een maandelijkse 
themabijeenkomst en/of een 
cursusaanbod.


