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In deze editie onder andere
aandacht voor:
• Het bewonersbedrijf in beeld
• Vacatures!
• Vrijwilligers aan het woord

Nieuwsbrief

Bewonersbedrijf Noaberwijk Nijverheid half
jaar onderweg!

In de 1e nieuwsbrief lieten wij u weten dat het
bewonersbedrijf in de Nijverheid een feit was,
we waren daadwerkelijk begonnen.
Nu, inmiddels al weer een half jaar verder……
Wat is er allemaal gerealiseerd?
Al deze diensten bieden we aan met een groeiende
groep vrijwilligers. Fantastisch dat mensen zich in willen
zetten voor de bewoners in onze wijk, zodat we het samen
leven in onze wijk net een stukje mooier, aangenamer en
makkelijker kunnen maken.
Uiteindelijk doel is dat we gezamenlijk als bewoners van
de Nijverheid, ons eigen bewonersbedrijf in stand kunnen
houden om de diensten te leveren waar bewoners in onze
wijk behoefte aan hebben. Dit betekent dat we in financiële zin onszelf moeten kunnen redden. Dat is de uitdaging waar we de komende tijd voor staan. Dit betekent
dat nog meer bewoners dan nu de weg naar onze diensten
moeten vinden, maar ook dat we onze activiteiten nog
verder zullen uitbreiden. Hierover zijn we inmiddels met
allerlei partijen die actief zijn in onze wijk in gesprek.
We zijn daarom op zoek naar mensen die actief willen
worden binnen ons Bewonersbedrijf. Als bestuur hebben
we behoefte aan uitbreiding, dus vindt u het leuk om mee
te denken en te werken aan de verdere uitbouw van ons
bewonersbedrijf, dan bent u van harte welkom! Maar ook
voor het tuinonderhoud, de vervoersdienst en administratieve werkzaamheden zijn we op zoek naar vrijwilligers.
Ook zijn nog steeds suggesties en ideeën voor nieuwe
diensten van harte welkom!

Iedere woensdag koffieochtend!
van 10:00 tot 12:00 uur bij de Bouwmeester

Tot slot: heeft u zelf nog geen behoefte aan de aangeboden diensten, nog geen tijd om actief te worden,
maar wilt u ons wel steunen? Word dan vriend van ons
bewonersbedrijf voor slechts €12,- per jaar!
Gezamenlijk zorgen we ervoor dat het voor iedereen
prettig wonen is in onze wijk!
Namens het bestuur van Stichting Bewonersbedrijf
Noaberwijk Nijverheid

Jessica te Hofte
Voorzitter

Vacatures
Voor alle diverse werkzaamheden en diensten
zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers die het
leuk vinden om wat voor een ander te kunnen
betekenen. Dit betreft de diensten vervoer, tuin,
kleine klusjes, gastvrouw, wandelen en organisatie van (creatieve) activiteiten.
Daarbij zoeken wij in verband met toename
van de werkzaamheden ook vrijwilligers voor
ondersteuning voor aanwezigheid openstelling,
administratieve- en coördinatiewerkzaamheden
vanuit kantoor.
Misschien iets voor u? Meld u aan!
Natuurlijk staan wij u graag vrijblijvend te woord
om u meer te vertellen over de verschillende
mogelijkheden.
De vacatures zijn natuurlijk ook te vinden op
onze eigen website.

Vrijwilligers aan het woord
Sjen aan het woord:

Fred aan het woord:

Sinds kort is er een wandelgroepje op zondagochtend. De
groep is nog klein, we hopen dat er zich meer mensen
aansluiten. Heb je zin om te wandelen, wandel dan gezellig
mee. Het is geheel vrijblijvend, je hoeft je niet van tevoren
op te geven.
De laatste keer dat we wandelden, was het fris en mistig, maar we hebben o zo mooi gewandeld, door het bos,
langs het kanaal. In het begin heel stil door de mist, toen
we bijna terug waren scheen het zonnetje in ons gezicht,
heerlijk. Nog even lekker koffie gedronken. Het was 11:00
uur toen we afscheid namen en wenste elkaar nog een hele
fijne dag. Wij zou het leuk vinden als meer mensen gaan mee
doen. Wie weet tot ziens? We starten om 10:00 uur bij de
Bouwmeester.

Als vrijwilliger bij de Ipad trainingen ben ik nu al weer bezig
met de derde Ipad training van dit jaar.
Het is echt een beginnerscursus voor mensen zonder
ervaring. Stap voor stap maken we de deelnemers vertrouwd
met enkele van de belangrijkste onderdelen van het apparaat
zoals emailen, internetten en foto’s maken/versturen.
Zo worden mensen toch weer meer betrokken op deze toch
snel steeds digitaler wordende wereld. De sfeer tijdens de
lessen is steeds heel ontspannen en het is geweldig leuk om
de verbaasde en trotse reacties van de deelnemers te zien
als het hen ook lukt. De groepen zijn klein en dat is voor
ons en voor de deelnemers zeer prettig omdat er ook tijd is
voor individuele aandacht.

Truus aan het woord:
Ik ben blij dat ik me heb opgegeven om te rijden voor mensen die dit
nodig hebben.
Zelf rij ik bijna wekelijks met met 2 lieve dames erg dankbaar werk
en zou dit niet willen missen. Nu kom ik er achter dat er heel veel
fout is bij de ouderen zorg.
Ik kan iedereen aanraden om je aan te melden voor dit vrijwilligerswerk.

Vrijwilliger Mariska aan het woord:
Misschien kent u mij wel, mijn naam is
Mariska, ik fiets regelmatig door de wijk
de Nijverheid voor o.a. mijn tuinafspraken
of “gewoon” een kopje koffie te drinken
met een bewoner uit de wijk.
Iedere woensdag ochtend ben ik bij de
koffie ochtend. Gezellig kletsen met de
bewoners. Onze vaste bewoner Albert
verrast mij elke week weer met één van zijn
mooie kunstboeken. Erg leuk om te zien en
hij kan er zelf ook erg mooi over vertellen.
Af en toe wordt er ook wat lekkers gemaakt voor bij de koffie,
door mijzelf, maar ook de bewoners!

Komt u ook? Iedere woensdag vanaf 10:00 uur!
Daarnaast houdt ik mij ook bezig met het tuinonderhoud.
Dit doe ik alleen of samen met een vrijwilliger of samen
met de bewoner. Lekker buiten met m’n handen aan het
werk. Wanneer de tuin weer mooi is gemaakt en de bewoner
tevreden is, dan heb ik weer een voldaan gevoel.
Ik ben dankbaar dat ik dit kan/mag doen! Waarom ik dit doe?
Omdat ik graag wat voor een ander wil betekenen, ik leer weer
nieuwe mensen kennen, geeft mijzelf de mogelijkheid om me
te ontwikkelen én geeft waardering.
Lijkt het u ook leuk om vrijwilligerswerk te gaan doen, ook al
heeft u maar 1 uurtje per week, meld u aan!

Hoe kunt u ons bereiken?
Telefoon 074-247 05 98
Mobiel
06-36 36 46 00
Bij voorkeur tussen 10:00-12:00 uur

Email: info@noaberwijk-nijverheid.nl
Openingstijden “de Bouwmeester”:
Maandag t/m donderdag 10:00 - 12:00 uur,
Vrijdag gesloten.
Adres: Marthastraat 20 te Hengelo.
Koffieochtend: woensdag van 10:00-12:00 uur
Algemeen Inloopspreekuur:
woensdag van 16:00 -17:30 uur
En natuurlijk kunt u op onze website ook alle informatie over
ons vinden: www.noaberwijk-nijverheid.nl

