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Nieuws vanuit het bestuur
Aan het einde van het jaar is het zinvol terug te blikken op het afgelopen
jaar en een vooruitblik te geven naar 2017. Afgelopen jaar zijn er weer veel
ontwikkelingen geweest in De Buitenwacht die de moeite waard zijn te
vermelden:
•	Trots zijn wij op de nieuwe professionele keuken en de kookploeg is er
erg tevreden over. De werkzaamheden
zijn allemaal wat makkelijker geworden
en door de mooie vloer kunnen we ook
beter schoonhouden. Dit is mogelijk
gemaakt door een bijdrage van het
Oranjefonds in het kader van Alle Jaren
Tellen en het fonds DBL.
•	Acht vrouwen die de Entree-opleiding
hebben gevolgd hebben hun diploma
behaald. Deze opleiding wordt in
samenwerking met Da Vinci in De
Buitenwacht gegeven.
•	De website van De Buitenwacht heeft
een eigentijds gezicht gekregen en een
koppeling met facebook en twitter.
Op die manier kunnen we actuele
ontwikkelingen signaleren en snel
reageren
•	Dankzij een groot aantal stemmen
van bewoners in Dordrecht was De
Buitenwacht genomineerd voor de:
”Appeltjes van Oranje”, een jaarlijks
evenement door het Oranjefonds
georganiseerd. Het Appeltje is een
blijk van waardering voor bestaande,
succesvolle sociale initiatieven die erin
slagen verschillende groepen mensen
op een bijzondere manier bij elkaar te
brengen. Wij hebben De Buitenwacht
mogen presenteren en kregen als blijk
van waardering een cheque uitgereikt.

•	In samenwerking met Platform tegen
Armoede Drechtsteden heeft de
Buitenwacht een actieve rol gehad in
het inventariseren van schrijnende
situaties m.b.t. kostendelersnorm,
onterechte boete op uitkeringen en
terugdringen van de hoge woonlasten.
Op de Internationale dag van de
armoede heeft er in De Buitenwacht
een ontmoeting plaatsgevonden tussen
bewoners, politici en professionals
en is er een lijst met 18 actiepunten
overhandigd aan de Drechtraad. In
februari zal de portefeuillehouder
hierop reageren.
•	Wij doen mee aan het stedelijk initiatief
“We helpen”. Een digitaal platform
waar mensen om hulp kunnen vragen
en waar hulp door mensen wordt
aangeboden.
Voor 2017 is ons motto “Veel handen
maken licht werk, samen staan we sterk”.
We gaan door op de ingeslagen weg
van de afgelopen jaren en hebben als
speerpunten gekozen:
•	het voorkomen en bestrijden van
eenzaamheid
•	bevorderen van financiële
redzaamheid.
Vooral de koffie inloop, het eethuis,
huiswerkhuis en wijkwinkel bieden een
zeer laagdrempelige mogelijkheid tot

ontmoeting en ondersteuning waar de
bezoeker niet altijd op zijn of haar best
hoeft te zijn om toch te komen, gekend
en ondersteund te worden.
Omdat eenzaamheid in deze tijd een
belangrijk maatschappelijk thema is
geworden willen we ons de komende
jaren bewust en expliciet gaan richten
op het vergroten van de mogelijkheden
en het uitbreiden van activiteiten voor
onze vrijwilligers en bezoekers om hun
eigen verhaal te delen en de zin van hun
bestaan te verdiepen buiten de informele
contactmomenten aan de koffietafel
en de eettafel. Daarbij willen we ook
focussen op het bieden van een veilige
en warme omgeving. Er zijn een aantal
buurtbewoners naar ons toe gekomen
met onderstaande ideeën die we in 2017
zullen gaan uitvoeren.
Zo zal er in 2017 een aantal nieuwe
activiteiten georganiseerd worden
waaronder een cursus koken voor
alleenstaanden, vrijwilligers getraind
worden voor “Oog en Oor” in de
Buitenwacht en “Twee horen meer dan
Een”.
Wilt u meer weten dan kunt u bij
de Buitenwacht het werkplan 2017
opvragen.
Een aantal van deze nieuwe activiteiten
staan in deze Nieuwsbrief vermeld en wij
zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
die dit samen met ons willen oppakken.
Tot slot stelt het bestuur van De
Buitenwacht verheugd vast dat ze voldoet
aan de nieuwe subsidievoorwaarden voor
2017.
Ik wens u allen fijne kerstdagen en een
goed, gezond en liefdevol 2017.
Namens het bestuur,
Riet Duykers, voorzitter

Verslag offensief tegen armoede
DORDRECHT - Het Platform tegen
Armoede kan tevreden terugkijken
op de Wereld Armoede Dag die
zij gisteren in De Buitenwacht
organiseerde. Maar liefst 18
actiepunten kwamen er uit het
overleg tussen raadsleden en
bewoners om armoede te bestrijden.
Hier gaat de raad mee aan de slag. Er
komt extra aandacht voor kinderen
die in armoede opgroeien en het
gedeelte van de armen dat werkt
(40%).

Geld over

Na de presentatie volgt een buffet en
komen bewoners aan tafel. Rond de
tachtig deelnemers doen zich te goed
aan stamppotten met hachee, worst of
ham. Tijdens het eten worden thema’s
omtrent armoede besproken. Het wordt
al snel duidelijk dat problemen niet altijd
snel op te lossen zijn. Zo was er bij de
stichting Leergeld Drechtsteden en ook
bij de Sociale Dienst geld over. De vraag
is dan hoe je de mensen bereikt waar
het voor bedoeld is. Dit was één van
de actiepunten die naar voren kwamen
deze avond. Een ander probleem is dat
regelingen ondoorzichtig zijn, soms
weten ook beroepskrachten niet waar ze
moeten zijn voor bepaalde problematiek.

Actiepunten

Een aantal andere punten zijn: Het
simpeler maken van formulieren, die
dan gelijk voor alle regelingen gelden.
Plekken zonder huurkosten in de wijk
creëren voor initiatieven. Geld wat
voor de minima is en wat overblijft,
vastzetten voor deze doelgroep. De
communicatie binnen de Sociale Dienst
en tussen klant en Sociale Dienst
verbeteren. Ervaringsdeskundigen
inzetten om de klanten beter te kunnen
bereiken met persoonlijk contact. Niet
alles hoeft digitaal, papier mag. Kijken
waar de behoefte van de klant ligt. Een
onafhankelijke Ombudsman en minder
administratieve lasten.

Hierbij de lijst van ideeën die uit de discussies naar voren kwamen:
’s Middags gingen organisaties en
raadsleden uit de Drechtsteden met
elkaar in gesprek en werd gepresenteerd
wat er al bereikt is. “Een belangrijk
resultaat vind ik zelf de oprichting van de
Stichting Urgente Noden Drechtsteden.
Daar worden mensen met acute nood
geholpen”, vertelt Ton Wulfert, secretaris
van het Platform tegen de Armoede.
“Een ander punt is de aandacht
die de Sociale Dienst Drechtsteden
nu heeft voor de bejegening van
klanten. Er is door de Sociale Dienst
een bejegeningsmonitor ingevoerd.
Binnenkort gaan we daar samen verder
naar kijken. Er is een conferentie
‘Samen grip op de knip’ gehouden, met
bewoners, woningcorporaties en politici.
De gevolgen van de kostendelersnorm
staat hoog op de politieke agenda.
Een aantal eigen bijdragen voor Wmovoorzieningen is verlaagd of afgeschaft.
Het minimabeleid van de Drechtsteden
is geëvalueerd. De politiek heeft dit
onderwerp nog op de agenda staan. Het
Platform tegen de Armoede signaleert,
verzamelt gegevens en trekt aan de bel.
De politiek is zeer bereid om te luisteren
en naar oplossingen te zoeken.”

1. Simpeler aanvraagformulieren, voor
alle regelingen
2. Plekken in de wijk (huiskamer)
zonder kosten, voor initiatieven en
ontmoeting
3. Geld voor minima oormerken
4. Klantgerichte communicatie
vanuit Sociale Dienst, bijv. werken
met informatieschermen die in
verschillende talen met tekeningen
en filmpjes laten zien hoe je
voorzieningen kunt aanvragen
5. Meer met ervaringsdeskundigen
werken, het warme kontakt belonen
6. Centraal digitaal Meldpunt
voor Intermediairs, waar men
alle informatie kan vinden over
regelingen en voorzieningen. Vaak
weten hulpverleners ook niet wat er
allemaal mogelijk is
7. Overheden moeten zich richten op de
behoefte
8. Continuïteit in dienstverlening, zodat
als de vaste hulpverlener er niet is, de
informatie wel aanwezig blijft

9. H
 uiskamergesprekken Sociale
Dienst, zoals de Keukentafelgesprekken bij de WMO
10. N
 iet alles digitaal, ook aandacht
voor papier
11. O
 nafhankelijke Ombudsman/vrouw
12. Minder administratieve lasten
13. Drechtstedenpas
14. B
 etere afstemming UWV met
Sociale Dienst, wanneer iemand
onder het minimum dreigt te komen
met een WW-uitkering
15. P
 rofessionals weten vaak ook de
weg niet meer, zie ook Digitaal
Meldpunt bij punt 6
16. B
 etere bereikbaarheid Sociale
Dienst
17. B
 oekje / checklist met alle
voorzieningen en financiële opties
in beeld
18. Innovatieve en andere vormen van
wonen, zoals Tiny Houses (kleine
en betaalbare huurwoningen voor
starters met instabiel inkomen)
en meer sociale woningen. De
woonlasten zijn te hoog voor veel
mensen.

Het Platform houdt in de gaten hoe het verder gaat met deze ideeën.
Door Ton Ve. Bron Dordrecht.net

KIEZEN

Vacature
BEGELEIDERS GEZOCHT

De Buitenwacht is een vrijwilligersorganisatie in Oud-Krispijn in Dordrecht. Er is
een koffie-inloop, twee keer per week eethuis, er is huiswerkbegeleiding, allerlei
sociale en politieke activiteiten, en een Wijkwinkel waar mensen met hun vragen
en problemen terecht kunnen. De Buitenwacht is een onafhankelijke organisatie,
onafhankelijk van gemeente of overheid, en is daar trots op!
Als wijkwinkelmedewerkers gaan we vaak met cliënten mee naar instanties als de
Sociale Dienst, het UWV of naar keuringsartsen. Onze ervaring is: HET MAAKT EEN
ENORM VERSCHIL als je begeleiding hebt. Daarom willen wij van De Buitenwacht
deze dienst uitbreiden, en voortaan aan zoveel mogelijk mensen aanbieden die
begeleiding willen. Daarvoor hebben we versterking van ons team nodig.
Aanmelders zullen worden uitgenodigd voor een gesprek. Er zal vooraf een training
verzorgd worden. Aanmelden door het sturen van een bericht naar kantoor@
buitenwachtdordrecht.nl

Nieuwe stagiair levensbeschouwing

Hoi

Mijn naam is Sacha van de Zanden, Ik kom uit Tilburg. Ik volg een
opleiding levensbeschouwing en zal komende tijd stage lopen bij de
buitenwacht. Nu vraag je je natuurlijk, maar wie is Sacha nou, wat kom hij hier
doen? Ik ben een 21 jarige jongen die in zijn vrije tijd spelletjes speelt en graag een
biertje drinkt in de stad. Ik woon op me zelf en werk als ‘order picker’ bij Coolblue,
een order bedrijf, een beetje zoals Bol.com.
Ik praat graag en vind het leuk om nieuwe mensen te leren kennen, dus kom gerust
een keer naar me toe als je de behoeften hebt een praatje te maken.
Ik ben hier in de buitenwacht van wege mijn stage, en natuurlijk om hier mijn
steentje bij te dragen. Ik hoop hier mensen, maar ook de wijk en culturele
activiteiten te leren kennen tijdens mijn aanwezigheid in de Buitenwacht. Spreek
me gerust aan als je daar zin in hebt, en ik hoop jullie allen beter te leren kennen
hier in de Buitenwacht.

Vaste activiteiten
Kof¬fie-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
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,-

Ik zal nooit vergeten dat ik in
november 2008 op het busstation
in Utrecht liep (wat deed ik daar?)
de ochtend nadat Barack Obama
voor het eerst tot de nieuwe
president van de Verenigde Staten
verkozen was. Het zat in de lucht,
het was elektrisch. De eerste
zwarte president, en het leek een
verstandige, schappelijke kerel. We
zagen dat wel zitten, wij forenzen
die daar liepen, de stemming was
opgeruimd. Het maakte me gelukkig,
bijna alsof ik Obama heette, wat
gelukkig niet zo was.
Nederland heeft sterke banden met de
Verenigde Staten, sterker dan we vaak
denken. Je moet er een beetje voor
opletten, maar bij verkiezingen is dat
duidelijk. Nu worden we opgescheept
met ene ‘mister’ Donald Trump. Is er
iemand die er iets goeds van verwacht?
Nog meer van die poppenkast, en dan
levensgevaarlijk? ‘Fact-free’ regeren kan
toch zeker niet!? Brrr.

Yoga:
Iedere donderdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur
Naailes:
Iedere vrijdagochtend van 10.30 tot 13.00 uur
Wereldpercussie:
Iedere zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur
Kookhuis voor tieners:
Iedere laatste zaterdag van de maand van 16.00 tot 20.00 uur
Wekelijkse computerhulp:
Elke maandag van 11.00 tot 14.00 uur € 0,50 per half uur
Summat:
Elke maandag van 13.00 tot 17.00 uur
Jai Ho, Hindoestaanse soos:
Elke maandag van 18.00 tot 21.00 uur

Wie zag het in de VS aankomen? Het was even zoeken, maar ik
heb hem gevonden, geloof ik. De Trump-supporter was eerder
beschreven, het is een tekst van een liedje, dat op mij veel impact
heeft gehad. De wanhoop is groot.

In all the ways that really matter, so…
Voor de dingen die er echt toe doen, dus…
Ik zou je graag weer eens zien lachen
I can see your pain has left you locked up, beat down,
Ik begrijp dat de pijn je gevangen houdt, teneergeslagen
Desperate, burnt out, I’m telling you, it’s killing you, it’s killing
you, killing you
Wanhopig, opgebrand. Ik zeg je, het maakt je kapot, het wurgt je
I can see your pain
Ik begrijp je pijn
There’s nothing more I can say
Dat is alles wat ik kan zeggen
(2015)

Smile

I can see your pain has left you locked up, beat down
Ik begrijp dat je pijn je vasthoudt, neergeslagen
I can see the fear that made you desperate, burnt out
Ik zie de angst die je wanhopig maakt, afgemat
Too much regret and shattered hope
Teveel spijt en verloren hoop
Sent you slipping down that slope
Stuurde je die glijdende schaal af
All I can do is lend a hand
Al wat ik kan doen is meehelpen
Be a friend again
En weer vrienden zijn
And it’s ok if you want to vent, but…
En het is okee als je je eens laat gaan, maarre…
What I wouldn’t give to see you smile
Once in a while
Ik zou je graag weer eens een keer zien lachen
What I wouldn’t give to see you smile
Once in a while
I can feel the bitterness that drains you, poisons you
Ik voel de bitterheid waarin je verzuipt, die je vergiftigt
And all those grass-is-greener-thoughts, I’m telling you, they’re
killing you
En al dat groenere gras aan de overkant, ik zeg je, het maakt je
kapot
You’re not a have-not, can’t you see
Je bent geen arme donder, snap dat nou
What you’ve got is so important to me
Wat jij me te bieden hebt is belangrijk voor mij
Measuring your life versus theirs
Meet jouw leven af aan het ‘hunne’
You’ll always come out ahead
Je komt er altijd beter vanaf

Zoek ze eens op op youtube: the Descendents, Smile.
Amerikanen, vijftigers. Uitstekende muzikanten, ze pakken
behoorlijk uit maar je moet het een beetje snappen, ’t zijn
Amerikanen. Verstandige, vriendelijke knullen, met hun hart
waar het hoort.
		
Ik ben niet buiten geweest, de dag na de laatste verkiezingen.
Het was een dag om binnen te blijven. En al die grote monden
nadien klinken me nog even lelijk in de oren als voorheen, maar
dan nóg triomfantelijker. Veel is onhaalbaar, en een eventuele
eerste week aan de macht moeten ze allemaal vertellen wat er
onmogelijk uitvoerbaar is, net als… mijnheer Trump moest.
Wij zijn Nederland, gebonden aan verdragen. We handelen
met de hele wereld. Overleg, compromis, sterke instituties,
goed georganiseerd, zo zijn onze manieren. Zelden iets mis mee
geweest. Ik zeg zelden.
Maar ik bespeur zelfmedelijden, en dat ken ik zelf al te goed.
We zijn gelijkwaardig, hebben ieder onze eigenwaarde. Het gaat
vandaag over het zogenaamde ‘volk’ tegen ‘de elite’, zo wordt
het voorgesteld. Dat lijkt hier en nu hoog- tegen laagopgeleid te
betekenen, net zo vals als zinloos. Een journalist of politicus is
geen ‘elite’. De echte ‘elite’ is niet zo makkelijk te treffen, want
die kennen we niet. Veel hoogopgeleide mensen behoren niet
tot welke ‘elite’ dan ook. We hebben geen idee …
Het lijkt erop dat we elkaar onderling weer moeten gaan
afmaken, mits je je ‘verdomt’, of zwijgt, om er nog bij te horen,
voor zolang het duurt. Dat zijn oude, bekende geluiden.
Buitenwacht: vergeet je breedte niet. Vergeet niet wat je weet.
En spreek.
Jos Dekker

Internationale Dag Ieder1
Elk jaar in november organiseert stichting De Buitenwacht in de Bosboom
Toussaintsstraat een Internationale Dag. Op deze dag proberen zij zoveel
mogelijk verschillende culturen te laten zien en deze culturen te laten
kennismaken met elkaar en de bezoekers aan deze Internationale dag.
Zondag 20 november stond er dan ook
een keur van prachtige artiesten op het
programma om dit feest weer tot een
onvergetelijk evenement te maken. Als
in een goede traditie trapte de bekende
Caribbean Energy Brassband om 13.00
uur af met een rondje door de wijk.
Hun vrolijke ritmes riep iedereen op om
naar het feest te komen. En ondanks het
stormachtige weer wisten veel mensen
het feest goed te vinden.
Vervolgens kon het publiek deze middag
genieten van kinderdansgroep Diversity
Crew, de liedjeszingers van Hoppa Hoppa
Tralala, karaoke van Klara & Els, en
het zangkoor Melange Rood. Mama
Judith bracht ons daarna een schitterend
verhaal over het ontstaan van de wereld
zoals dat bij elk kampvuur wordt verteld
in Kameroen en natuurlijk liet ook de
jeugd zich niet onbetuigd gezien de
optredens van rappers Beat the Macho
en Monaco & friend en een Pools
singersongwriters duo.
De dag werd afgesloten met een
spetterend optreden van, bekend tot ver
binnen en buiten Dordrecht, het Officieel
Ukulele Ochestra Dordrecht(OUD). Haar
energieke en enthousiaste optreden
liet een ieder die er was nog een laatste
keer meezingen en dansen op tijdloze
popklassiekers!
Bron: http://oudkrispijn.dordtcentraal.nl/
feest-bij-de-buitenwacht/

Foto’s: Jeroen Niemeijer

Aan het begin van het nieuwe jaar willen we graag iedereen
die betrokken is bij De Buitenwacht uitnodigen
voor de nieuwjaarsreceptie.
Deze organiseren wij op:
woensdag 11 januari van 19.00 tot 21.00 uur.

Barmhartigheid, als innerlijke
drijfveer

Aankomende maand zal er met
kerstavond weer een mooie kerstviering
zijn in De Buitenwacht. Het thema van
dit jaar is “Barmhartigheid, als innerlijke
drijfveer”. Het belooft een hele mooie
viering te worden. Een viering vol met
muziek, zang en mooi samenzijn! Een
multiculturele viering. Voor mensen van
alle religies en zonder religie!
De viering dit jaar zal een kerstviering zijn
waarin ieder zal worden uitgedaagd om
barmhartigheid te ervaren.
Sebastian Radu Seu zal de avond muzikaal
begeleiden. Voor de overdenking zal
Judith Moni Ateba aanwezig zijn.

Tijdens de viering zal er een speciaal
moment zijn voor kinderen en er is voor
hen een eigen activiteit tijdens de viering.
De inloop zal zijn vanaf 20.30. Er is
ontvangst met glühwein en warme
chocolademelk. De viering begint om
21.00 uur.

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.

Fondsen en sponsoren

Dankzij fondsen en sponsoren zijn wij in staat om ons betekenisvolle
werk te doen. Als u ook wilt bijdragen dan kan dat door uw gift over te maken naar
IBAN NL55 INGB 0001 6278 54. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting omdat wij
geregistreerd staan als ANBI-instelling.

