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Fonds Franciscus op de bres voor inloophuizen
Nieuw initiatief van het Kansfonds
Kansfonds helpt mensen omzien naar
de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We
steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te
doorbreken. En die zijn opgezet door
betrokken mensen die iets willen doen
voor de ander. Díe initiatieven, zo’n 600
per jaar, versterken we met geld. Dat
doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te
delen. Zo zorgen we met elkaar voor een
samenleving waarin plek is voor íedereen.

willen meedoen. Die met kennis, tijd of
geld willen bijdragen aan een plek waar
mensen in sociale nood terechtkunnen.
Omdat ze menselijke waardigheid -net
als wij- ook een grondrecht vinden. Uw
steun is nodig om hen een plek te bieden
of eenzaamheid en waarbij hun menselij- waar zij nog warmte en menselijk contact ervaren.
ke waardigheid in het geding is. Fonds
Franciscus gaat zich in eerste instantie
De Buitenwacht heeft als inloophuis ook
richten op de ondersteuning en verster- een bijdrage aangevraagd bij Fonds Franking van ongeveer 200 inloophuizen in
ciscus. We zijn heel blij en dankbaar dat
Nederland. Omdat dit dé belangrijkste
deze bijdrage aan ons is toegekend.
plek is waar deze mensen nog contact
van mens tot mens hebben.
Wat doet Fonds Franciscus?

Veel inloophuizen hebben moeite om
hun financiële exploitatie rond te krijgen
of noodzakelijke nieuwe activiteiten op
te starten. Kansfonds ontwikkelt gedurende 5 jaar een programma dat tastbaFonds Franciscus is een vangnet voor
re oplossingen biedt voor het structurele
mensen waar nauwelijks nog iemand
voortbestaan van de sector. Tegelijkernaar omkijkt. Die leven in diepe armoede
tijd gaan we op zoek naar partijen die

Uitstapje vrijwilligers naar Blijdorp
Op dinsdag 13 september waren we gesloten i.v.m. een gezellig uitstapje voor
al onze vrijwilligers

We hebben van vrijwilligers van Blijdorp
een mooie rondleiding, deels achter de
schermen gekregen.
Ruim de helft van onze medewerkers
heeft de gelegenheid gehad om met ons
mee te gaan. In de avond bij het diner
hebben er nog meer aan kunnen sluiten.
Hiermee willen we onze vrijwilligers
waarderen en bedanken voor hun inzet
gedurende het hele jaar.
Allemaal bedankt voor de leuke dag die
we zo met elkaar door mochten brengen.
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Dag van de dialoog
in Dordrecht
Wanneer had jij voor het laatst een
boeiend gesprek?
Wat is dialoog?
In een prettige omgeving onder begeleiding van een getrainde gespreksleider in
gesprek gaan met elkaar over een thema
met behulp van de vier stappenmethodiek:
Kennismaken
Ervaringen delen
Dromen
Zelf in actie komen

Kerstactiviteiten

Wat doet dialoog?
Geeft je tijd
Maakt magische momenten
Biedt ruimte en veiligheid om je verhaal
te doen
Verkleint afstand tussen jou en andere
mensen
Creëert begrip, tolerantie en nieuwe
verbindingen tussen gesprekspartners

Pride walk
Op 15 september was er in Dordrecht de
eerste Pride walk, een verzet tegen anti
LHGBT geweld en sentimenten. Ons Marcel vertegenwoordigde De Buitenwacht
hier.

Nieuwsgierig? Wil je:
Een dialoog meemaken? Dat kan tijdens
de week van de dialoog op meerdere
plekken in de stad op vrijdag 2 en zaterdag 3 november, ook bij ons. Thema is
“Elkaar zien”

Themabijeenkomsten

Het lijkt nog zo vroeg om het al over
Pameijer organiseert in De Buitenwacht themabijeenkomsten.
kerst te hebben, maar op tijd genoeg om
Op dinsdag 30 oktober van 13.30 - 15.30 uur; Depressie
te vragen of je dit jaar wilt helpen met
Op dinsdag 3 december van 13.30 - 15.30 uur; Armoede & Schuld
het organiseren van een familiedag op
eerste kerstdag in De Buitenwacht.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt er informatie gegeven over de onderwerpen,
een
ervaringsdeskundige verteld haar eigen ervaring. DaarOok een viering op kerstavond willen we
niet uitsluiten, maar ook hier hebben we naast is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan
over de thema’s en of vragen te stellen.
mensen voor nodig. Neem contact op
met Els Hauser als je je geroepen voelt.
Dit alles met een lekker kopje koffie of thee en iets lekkers.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met
Sandra van Loo 088 271 4638 of sandra.van.loo@pameijer.nl

Even wereldberoemd in Somaliland
Onafhankelijkheidviering in De Buitenwacht
Het voormalige Britse protectoraat Brits- tionale erkenning.
Somaliland ging in 1960 na
De ambassadeur van Somaliland in Neeen referendum samen met Italiaansderlandse, is onze eigen vrijwilliger MoSomaliland om Somalië te vormen.
hamed Boh die vroeg of de onafhankelijkheid van zijn land bij ons gevierd
Na een onafhankelijkheidsstrijd vermocht worden.
klaarde Somaliland zich in 1991, na de
val van het regime in Somalië, onafhan- Het is een mooi feest geworden, met
kelijk. Als zelfstandig land heeft Somali- veel toespraken en mooie live muziek.
land zich stabiel, vredig en democratisch Het nationale televisiestation van Somaliland was ook aanwezig met een cameontwikkeld.
raman, en zo waren we dus even wereldHoewel Somaliland al sinds 1991 de fac- beroemd in Somaliland.
to onafhankelijk is, wordt het nog altijd
door geen enkel land erkend.

De beelden zijn te zien op:
https://youtube.be/FICxvgZaWys

Somaliland streeft dan ook naar interna-
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Burendag 2018
Verslag met foto’s van een geslaagde burendag
Burendag 2018 op 22 september was een regenachtige dag.
We hadden van de gemeente een partytent voor de deur waar
een groep kinderen aan de gang ging om keitjes te schilderen,
ondanks de regen toch lekker buiten. We hopen binnenkort
een kinderclub te starten onder begeleiding van Saskia Franken, de enthousiaste initiatiefneemster uit de directe buurt en
zelf ook moeder.
We waren uitdeelpunt van planten voor boomspiegels die in
de directe omgeving zijn geadopteerd door buurtbewoners,
met dank aan Marcel. We hadden kokospuddinkjes en griesmeelcakejes met dank aan Summat. Gerard heeft voor iets
lekkers gezorgd bij de koffie voor de wereldpercussiegroep
van Radouane en hij had een bloemetje voor onze naaste buren, die best wel eens wat met ons te stellen hebben.
Later op de dag hadden we de workshop en heel lekker eten
van Mama Judith, deze werd heel goed bezocht en dat was
het zeker waard.
Mensen die zich verder op deze dag hebben ingezet en zonder
wie het allemaal anders zou zijn geweest: Steven (tosti"s),
Dienus (koffie, thee, schoonmaak) Kim (afwas, commentaar),
Sannie (inval koffie), de aanhang van Mama Judith
(zaalinrichting) en laat ik mezelf niet vergeten (organisatie,
fondswerving, publiciteit, inspringen waar mogelijk) Els Hauser
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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 ( vanaf september weer)
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 donderdag 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

17 oktober Armoededag
Het Platform tegen Armoede Drechtsteden organiseert
een programma met het thema “zorgen voor perspectief”
Voor het derde achtereenvolgende jaar hebben we een
mooi programma op de armoededag, met in de middag
van 15.00 - 17.00 uur een bijeenkomst voor proffesionals.
Vanaf 18.00 uur is de deur open voor iedereen en staat er
een kostelijk/kosteloos buffet klaar. Om 19.00 uur begint
het avondprogramma waar je kan kiezen uit 4 workshops
rond de thema’s wonen/wijken, zorg, armoede en schulden.

Sponsoren
Ons werk wordt momenteel mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun
van particulieren, de gemeente Dordrecht, Fonds Franciscus, 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 ANBI-instelling is uw gift aftrekbaar
voor de belasting. Op onze website vind u onder ANBIgegevens onze projectplannen en jaarverslagen.

