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Nieuws vanuit het bestuur
De Buitenwacht draait weer op volle toeren. De vakantie is voorbij. Het
vorige seizoen is afgesloten met een dagje uit voor de vrijwilligers. En
dat kunnen we wel een geslaagd feestje noemen. We zijn eerst door de
Biesbosch en over de Merwede gaan varen. En aansluitend zijn we lekker
met z’n allen gaan eten bij de Wereldkeuken op De Staart.
Maar na de vakantie is duidelijk
geworden dat er dringend nieuwe
bestuursleden gezocht moeten worden.
Eén bestuurslid is al vóór de vakantie
vertrokken, ondergetekende wil aan het
eind van dit kalender jaar stoppen na een
bestuursperiode van 5 jaar. We zoeken
gericht naar iemand die de PR op zich kan
nemen en een nieuwe secretaris.
Tijdens de Onze Burendag op 24
september wil de Buitenwacht de
nieuwe website lanceren, waarop dan
in het vervolg ook deze nieuwsbrief kan
verschijnen.
Wat reeds verschenen is, is de nieuwe
keuken. Deze is op 1 september feestelijk
in gebruik genomen en geopend door
wethouder Peter Heijkoop. Onze eigen
koks hebben ervoor gezorgd dat er flink
kon worden gesmuld. Dat de keuken er
op tijd stond was bovendien te danken
aan onze eigen trouwe vrijwilligers die
tijdens de vakantie ongelooflijk hard
hebben gewerkt om de renovatie op tijd
voor elkaar te krijgen. En dat die keuken

er überhaupt kon komen was weer te
danken aan de bijdrage van verschillende
fondsen waaronder het Oranjefonds. Dus
alle reden om tevreden en dankbaar het
nieuwe seizoen in te gaan.
Minder tevreden zijn we over het besluit
van de gemeente Dordrecht om onze
structurele kleine subsidie per 1 januari
te beëindigen. Wel gaan we per 1
oktober nieuwe projectplannen indienen
waarvoor we hopelijk weer wel subsidie
kunnen krijgen, naast de bijdragen van
diverse fondsen. De Buitenwacht is
weliswaar een vrijwilligersorganisatie,
maar niet alles kan ongelimiteerd op de
schouders van vrijwilligers gelegd worden
en zonder financiële middelen kan ook
een vrijwilligersorganisatie niet blijven
draaien.
We gaan hoopvol en enthousiast
het nieuwe seizoen in met
verschillende (nieuwe) projecten zoals
armoedebestrijding, grip op de eigen
knip, bestrijding van eenzaamheid,
creatieve activiteiten, inzet van nieuwe

vrijwilligers waaronder ook vluchtelingen,
inhaken op het gemeentelijk digitale
project ‘We helpen’ . En verder gaan
we natuurlijk door met onze bekende
werkzaamheden als de wijkwinkel, het
huiswerkhuis, de koffieochtenden enz.
Voelt u zich geroepen om ook een handje
mee te helpen of voelt u iets voor een
bestuursfunctie in De Buitenwacht?
Meld u zich dan aan of kom gewoon
vrijblijvend eens binnenlopen tijdens de
koffie-ochtenden in De Buitenwacht.
Graag tot ziens,
Ab Smit, secretaris

Nieuwe keuken Buitenwacht
Op vrijdag 1 september was het zover: de opening van de nieuwe keuken in
de Buitenwacht. Na 20 jaar trouwe dienst is de keuken in de zomervakantie
vernieuwd. Het Oranjefonds en de Vrienden van de Buitenwacht hebben
deze verbouwing financieel mogelijk gemaakt.

Vrijwilligers maken dit mogelijk

Er is hard gewerkt door een groep
vrijwilligers en het resultaat mag er zijn:
nieuwe afzuigkap, een fornuis met 6
pitten die een stuk beter branden dan de
vorige en een grote oven.
De keuken werd officieel geopend
door Riet Duykers en wethouder
Peter Heykoop (werkgelegenheid
en onderwijs), die namens het
gemeentebestuur de vrijwilligers
bedankte voor hun inzet. Hij noemde
De Buitenwacht een lichtend voorbeeld
voor het stimuleren van betrokkenheid
van mensen uit de wijk. Hij is van plan
om ook wel eens een avondje mee te

draaien, maar waarschuwde dat hij
weinig culinaire skills heeft. Met de hulp
van de vaste koks Steven, Redouane,
Turpekai en Agnieke gaat dat vast wel
lukken. En dan zijn er nog een heleboel
andere helpers om ervoor te zorgen dat
het allemaal goed verloopt: Gerdien, Kim,
Marcel, Dinus, Chaib, Erik en Sander.

Eet smakelijk allemaal

Na het gesproken woord was het tijd
voor waar het allemaal om draait bij de
opening van een nieuwe keuken: het
eten. Te beginnen met de tomatensoep
en daarna een keur aan heerlijke
gerechten zoals aardappelsalade,

gebakken kip met roomsaus, gebakken
champignons en nog veel meer. Iedereen
liet het zich goed smaken en terecht: wat
was het lekker.

Al twintig jaar

Het begon 20 jaar geleden met zo’n 13
tot 15 eters en nu komen er gemiddeld
25 tot 30 mensen op donderdag
eten. Er wordt een driegangenmenu
klaargemaakt en daarvoor betaal je 4
euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar
eten mee voor 2 euro. Bij aanmelden kun
je aangeven of je vegetarisch of halal wilt
eten.
Is het mogelijk om quitte te draaien voor
dit geld? Nee, maar dankzij giften lukt het
wel. Steven streeft ernaar om één keer
per maand een vegetarische maaltijd te
maken. Andere plannen die hij heeft, zijn
een mosselavond en bijvoorbeeld een
menu met biefstuk met stroganoffsaus.
Bron: De Stem van Oud Krispijn

Kom ook naar
het kookhuis!

Nieuwe cursus: Koken voor jezelf
Vanaf dinsdag 4 oktober start de cursus ‘Koken voor jezelf’, een cursus voor
alleenstaanden (6 keer, één keer in de 14 dagen). In deze cursus leer je dat het niet
moeilijk is om voor jezelf een redelijk geprijsde smakelijke maaltijd op tafel te zetten. Is
dit iets voor jou, meld je dan aan. Kosten: 7,50 euro per keer.

Elke laatste zaterdag van de maand is het
zover! Een gezellige club tieners tussen de
11 en 16 jaar komen naar de Buitenwacht
om te koken. Veel gezelligheid, recepten
uitproberen, lekkere toetjes bedenken.
En natuurlijk alles met elkaar opeten. Ben
je nog nooit geweest? Kom dan op 29
oktober, en of op 26 november ook, om
16.00 uur.
Heb je nog nooit gekookt? Maakt niet uit,
we leren het allemaal met elkaar. Eet je
halal? Geen probleem, daar zorgen we
voor. Weet u iemand die tussen de 11
en 16 jaar oud is? Geef dan door dat er
een gezellig Kookhuis bestaat. Welkom
allemaal!

Koks van De Buitenwacht blij
met nieuwe keuken

“Ik ben er druk mee geweest”, vertelt kok Agnieke. Ze staat in de keuken
en legt gekookte eieren op de huzarensalade. De Buitenwacht vierde op 1
september de opening van de nieuwe keuken met een borrel met hapjes en
aansluitend een buffet. Gerdien, ook kok, wist niet wat ze moest verwachten.
“Er hebben zich 35 mensen opgegeven, maar op social media gaat het
gerucht dat er hier gratis eten is. Er kunnen wel 200 mensen komen.” Zo druk
werd het dan niet, maar de zaal zat uiteindelijk bomvol en het eten ging bijna
helemaal op.
Steven en Gerdien snijden aan een
tafeltje uien en sla. Ze zijn blij met de
keuken. Steven: “De keuken ziet er
goed uit. De pitten doen het beter, ze
zijn sterker. Je kunt nu beter iets snel
bakken. Ook de afzuiger is sterker. Er
is nu een nieuwe koelwerkbank onder
de bar, een professionele, veel koudere
koelkast en hier achter - hij wenkt naar
de gang - een grote vriezer. Ook komt er
nog een mengmachine en er zijn meer
opruimmogelijkheden. Ik ben er tevreden
over, maar ik kook overal op joh. Vandaag
is de keuken volop in gebruik en kunnen
we hem goed testen.” Steven wordt
geroepen. “Ik moet verder hoor”, zegt hij,
en loopt naar de keuken.

aan te doen, maar met de oude keuken
was het op het laatst niet meer te doen.
De oven viel steeds uit en de vloer was
slecht. Dankzij giften van onder andere
het Oranjefonds en vrienden van de
Buitenwacht, kon een professionele
keuken worden aangeschaft. We gaan
nog meer koken en lunchen.” Riet
roept enkele vrijwilligers naar voren en
bedankt ze. Ook houdt wethouder Peter
Heijkoop een toespraak. ”De warmte en
betrokkenheid komt je hier tegemoet.
Ik hoop hier over 20 jaar nog te komen.
Misschien kan ik een avondje meedraaien
om te helpen.” Ook hij bedankt de
vrijwilligers en de kookploeg, die verder
bestaat uit Kees, Radouan en Turpekaj.

Gaten in vloer

Pikante worstjes

De beheerder Marcel heeft het druk
gehad tijdens de verbouwing. Samen
met Dinus heeft hij de oude keuken
eruit gehaald en kwam een verrassing
tegen. Marcel: “In de ondervloer zaten
allemaal gaten. Ik heb tegels gelegd
en gevoegd. Daarna kon deze vloer
eroverheen worden gelegd. Steven heeft
de achterwand geschilderd en toen
is de keuken geleverd. De bar heb ik
teruggezet en aangepast, met steigerhout
ervoor en de koeling erin. Iedereen heeft
3 weken vakantie en ik 2 dagen”, grapt
hij. “Ik moest er steeds bij zijn, om te
zeggen waar de hoofdzekering zit, de
gasleiding , noem maar op. In de keuken
zit nu ook krachtstroom.”
Inmiddels is de zaal volgestroomd en
houdt voorzitster Riet een toespraak.
“Na twintig jaar hebben we een nieuwe
keuken. We zijn gewend om heel zuinig

Dan knipt Peter samen met Constantin,
een bezoeker van De Buitenwacht, het
lint door bij de soep en is het buffet
geopend. De bezoekers staan in een
lange rij en doen zich te goed aan diverse

salades, pikante worstjes, gebakken
paddenstoelen en turks brood. Er hangt
een ongedwongen, gemoedelijke sfeer.
Als het koor Red Melange ’s avonds
komt oefenen zijn de meeste bezoekers
weer vertrokken en is de zaal zo goed als
opgeruimd.
In de Buitenwacht wordt heel wat
afgekookt en gegeten. Zo is er elke
dinsdag een lunch, zijn er kooklessen
en is er elke donderdag een
driegangenmaaltijd. Steeds voor een
kleine prijs en bereidt door prima koks.
Door Ton V, Bron: dordrecht.net

Burendag

Tegen de tijd dat deze nieuwsbrief
uitkomt is de burendag al geweest.
Het is wel goed gelukt om voor deze
dag een mooi programma neer te
zette. Foto’s met verslag zullen te
zien zijn op de website.

Programma:

Start buurtsafari bij LETS Ruilwinkel, J.J.A.
Goeverneurstraat 98. Van 9:30 – 12:00 uur
Om 10:00 uur bijt wethouder Karin
Lambrechts de spits af met een kort
openingswoordje over burendag in
Krispijn.
En dan: ‘Gluren bij de buren’, een
interactieve theatervoorstelling over en
voor buren waarbij het publiek zal worden
ingeschakeld om herkenbare/dagelijkse
problemen met elkaar op te lossen.
Uiteraard is er ook koffie, thee en een
bekertje ranja voor de kinderen. Ook

zullen nog lekkere pannenkoekjes worden
gebakken.
Verder is er nog knutselen voor de
kinderen. Zij maken bloemen om cadeau
te geven aan buren die zij leuk vinden,
tegenkomen of gewoon blij willen maken
vandaag.
2e pleisterplaats buurtsafari De
Buitenwacht, Bosboom Toussaintstraat 67,
van 12.30 – 16:00 uur
Hier zullen muziek- en dansworkshops,
o.a. Djembé - hiphop – salsa, worden
gedaan. Verder presenteert de
Buitenwacht vandaag haar nieuwe
website.
Uiteraard ontbreken ook lekkere hapjes en
versnaperingen niet,
3ePleisterplaats Groeituinen Halte
Patersweg, Patersweg 53. Van 16:15 tot
19:00 uur
Hier worden rondleidingen gehouden en
kan men kijken wat er allemaal in de tuin

WeHelpen

WeHelpen.nl/Dordrecht

Dordtenaren die elkaar een handje helpen. Dat is snel te regelen via
WeHelpen.nl/Dordrecht. Voor het eerste eens samen afspreken kan thuis,
maar kan ook op een WeHelpen Ontmoetingsplek. Er zijn er al diverse in de
stad – bijvoorbeeld in De Buitenwacht – en dat aantal groeit.
Af en toe kun je misschien best wat
hulp gebruiken? Maar wat als familie
en vrienden even geen tijd vrij kunnen
maken of ver weg wonen? Dan kan
Wehelpen.nl/Dordrecht een handje
helpen. Vind er die Dordtenaar die wat
voor je kan betekenen: gezelschap,
vervoer, hulp bij een klus of… Uiteraard
bepaal je zelf met wie je in zee gaat en
waar je afspreekt. WeHelpen is snel en
veilig. Je zit nergens aan vast. Er zijn geen
kosten. Ben je bereid een ander eens te
helpen? Maak dat ook kenbaar via de site
van WeHelpen.

Afspreken thuis of op een
ontmoetingsplek?

Er komt niemand anders aan de deur,
dan degene waar je iets mee afspreekt
via de website. Zo’n eerste afspraak
kan ook elders, als je dat prettiger
vindt. Bijvoorbeeld omdat je eerst
wel eens kennis wil maken. Afspreken

wordt verbouwd en in het gebouw wordt
gedaan. Ook wordt de BBQ aangestoken
en kan lekker worden gegeten met
producten uit de tuin en uit die van
de buren natuurlijk. Aangevuld met
zaken van de slager, lekkere Somalische
bijgerechten (Jai Ho) en-zo-voorts. Dit wil
je niet missen!!
Op en tussen de locaties kunnen kinderen
dieren spotten (safari). Dit moeten zij
doen voor een stempel op hun kaart.
Alle verstopte dieren moeten worden
gesignaleerd tot de kaart vol is. De
winnaar krijgt een leuk prijsje.
Ook de samenwerkende organisaties
‘helpen bij de buren’. Hun vrijwilligers
werken op verschillende pleisterplaatsen
samen om Burendag in Krispijn gezellig
te maken. De vrijwilligers zijn van LETS
Ruilwinkel Dordrecht, de Buitenwacht,
Groeituinen, Buurtcirkel, Gemiva en
Vrijwilligershuis Drechtsteden.

kan bijvoorbeeld op een WeHelpen
Ontmoetingsplek. Sinds kort is er
ook een in het ziekenhuis. Onderaan
deze pagina een overzicht. Het aantal
ontmoetingsplekken groeit nog steeds.
Ze zijn herkenbaar aan het bordje.

WeHelpen.nl is een landelijke coöperatie.
De website van WeHelpen.nl wordt dankzij
de inzet van leden en ambassadeurs
gratis aangeboden aan alle inwoners
van Nederland. In Dordrecht werken
onder andere mee Sociale Teams, MEE
Drechtsteden, Vivenz, Vrijwilligershuis
Drechtsteden, Rabobank Drechtsteden
en de gemeente Dordrecht.
WeHelpen.nl kan een aanvulling zijn op
het werk van vele andere organisaties
waar vragen worden gesteld over hulp.
Bron: http://oudkrispijn.dordtcentraal.nl

Het licht in je ogen
Ik zou zo graag het licht in je ogen zien. Het is al even geleden dat ik het
gezien heb. Veel mensen krijgen het licht alleen nog als ze anderen tekort
doen. Het zij zo. ‘Wat gij niet wil dat U geschiedt doe dat ook een ander niet’,
maar ‘de gelegenheid maakt de dief’, nietwaar? Wie zulke dingen ‘faciliteert’
is het doodtrappen nog niet waard, dat zeiden ze bij mij thuis vroeger, maar
zelden.

Het benoemen van terreurorganisaties
al-dan-niet vliegt je tegenwoordig om je
oren. Ook ik herken terreur. Sommige
mensen oefenen graag terreur uit.
Het is van enkelen de enige keer dat ik
een armzalig lichtje in hun ogen zag,
’t is triest, maar waar. Het was een
heel proces voor ik bedenken kon wat
het betekende: anderen vernederen,
opzettelijk pijn doen (Solidariteit is het te
grazen nemen van andere machtelozen
die jou door derden worden aangewezen.
Of niet?), het is behalve dat het natuurlijk
ENORM veel voldoening geeft, eigenlijk
diep trieste armoei… Niet te verwarren
met financieel tekort. Wijkwinkelcliënten
respecteren onze medewerkers in
het algemeen. Degenen die zich als
psychopaten gedragen bevinden zich
elders, en o ja, zij laten zich graag sturen,

‘Licensed to kill’. Leuuuk, als jij het
doelwit niet bent.
Verzin maar eens een verweer.
Dat bestaat waarschijnlijk niet. Je
bent afhankelijk van de moraal, de
nuchterheid, en de empathie, lees
menselijkheid van de ander, ofwel het
gebrek daaraan. Dat valt soms niet mee.
Soms kun je het ook anders duiden. Dus
waarom zou je wat zeggen?
(Voor mij geldt eigenlijk hetzelfde)
Rond 1790 in Frankrijk, tijdens de Terreur
–met hoofdletter, want het heette
voor het eerst zo- , waren er dagelijks
executies op een plein in Parijs. Na de
Revolutie was men bang geworden van
het opstandige volk. Dat werd ‘vermaakt’
met openbare terechtstellingen, met
behulp van het ‘scheermes van de staat’:
de guillotine. Dat was even leuk. Het
kostte tienduizenden het leven, Louis XVI,
Marie-Antoinette, en ontelbare, steeds
anoniemere ‘verraders van de Revolutie’.
Uiteindelijk, na een jaar of drie, was het

Vaste activiteiten
Eethuis:
Iedere donderdag 17.30 uur.
Bijdrage voor volwassen € 4,-, voor kinderen tot 12 jaar € 2,Lunch:
Iedere dinsdagmiddag om 12.30 uur. De lunch kost € 2,Koffie inloop:
Maandag- t/m vrijdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur.
Summat:
Elke maandag van 13.00 tot 17.30 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
Naailes:
Iedere vrijdagochtend van 10.30 tot 13.00 uur

leuk geweest, en werd de aanstichter
van de Terreur, Robespierre, zèlf op
mechanische wijze een kopje kleiner
gemaakt. Om plaats te maken voor de
‘Contra-Terreur’. Van ellende naar meer
ellende, je kan er op wachten. ’t Is gek,
maar alles, iedereen kan kapot. Doe eens
niet. Is ook flink.
Ik wil het licht in je ogen, en niet ‘het
boze oog’. Ik wil leven zien, en niet
dood, steeds aanwezig. Geen haat, dat
hebben we van jou, en jou, en jou zeker
niet verdiend. Wat is dat toch met dat
populisme, die eenzijdige achterlijkheid,
van grote ego’s die best beter weten, van
hongerige meelopers, tegenwoordig? Die
onderbuiken: wat is dat voor Strijd? Waar
zit je verstand?
Als goede mensen zwijgen is alles
verloren.
Maar als ze spreken: let goed op, ze
maken aanmerkelijk minder kabaal.
Goed en kwaad bestaat.
Armoede vs. armoei. Omgangsvormen,
het gebrek eraan. (Ook) de Buitenwacht
heeft de bodem van ontluistering gezien.
Zo, dat was míjn waan van vandaag.
Jos Dekker

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
Jai Ho, Hindoestaanse soos:
Elke maandag van 18.00 tot 21.00 uur.
Dans! (aankondiging)
Voor jongeren tot 16 jaar wordt er een nieuwe activiteit
aangeboden door Jaenela Dossett. Je kan met haar een uurtje
lekker bewegen op latin street salsa. Dat is niet alleen erg leuk
om te doen, maar het kan je ook helpen met verbindingen te
versterken met jezelf en je omgeving.
De lessen worden aangeboden vanaf 7 oktober op 6
vrijdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur. Je hoeft alleen jezelf
mee te nemen en het kost niets.
Aanmelden bij Jaenela Dossett 06-21346771 of via De

17 oktober WERELD ARMOEDE DAG!
Maandag 17 oktober is het Wereld Armoede Dag. Houd de datum vrij, want het Platform
Tegen Armoede gaat in samenwerking met De Buitenwacht een bijeenkomst organiseren
voor de Drechtsteden. Het zal zich afspelen rond een aantal actuele en urgente thema’s.
Er zullen andere groepen en instellingen die met armoede te maken hebben worden
uitgenodigd. Zo kan men aan tafel en in gesprek met politici. We willen mensen uitnodigen
op maandagavond voor een maaltijd en de politici uitnodigen aan te schuiven.

20 november Internationale dag. Thema: Ieder 1
Dit is het thema van de internationale dag 2016. De internationale dag wordt
in De Buitenwacht al ruim 20 jaar gevierd en traditioneel vieren wij op deze
dag dat we allemaal anders zijn maar toch samen in dezelfde wijk, stad en
land.
Er zijn dagen en gelegenheden genoeg waar dat allemaal anders wordt gezien en
beleefd. Normaal en menselijk gesproken worden we alert als de dingen anders gaan
dan hoe we het gewend zijn of wanneer we in aanraking komen met mensen die we
niet kennen. Op zijn best is dat een uitdaging en op zijn slechts een bedreiging.
Nu staat de wereld op zijn kop en komen er honderdduizenden mensen onder
hartverscheurende omstandigheden Europa en ook ons land binnen. De vraag is of we
onder deze omstandigheden nog wel reden kunnen zien om iets te vieren.
Ik denk dat het een feest moet worden waarin we allemaal mens zijn, niet bang zijn
voor elkaar maar ieder 1.

Kerstviering en kerstherberg
Het lijkt nu nog heel ver weg, en in december komt er zeker een tussentijds bericht
en een uitnodiging en een thema. Dat betekent wel dat alles nog mogelijk is en open
voor inbreng en deelname. Als je gedachtes of inspiratie hebt, voel je dan welkom
om deze te delen bij Els Hauser.

Wie helpt er mee?

We zijn met name op zoek naar
vrijwilligers die rond de dag zelf willen
helpen met versieren, de catering,
verkeersregelaars, optredens, extra
ideeën. Neem contact op met Els Hauser
op het kantoor van De Buitenwacht.

Nationaal integratiediner

(Duizenden mensen vieren de verschillen op honderden locaties)
De Buitenwacht doet op donderdag 13 oktober mee aan het Nationaal
Integratiediner. Doel van het Nationaal Integratiediner is het ‘vieren van verschillen’;
op deze avond laten duizenden Nederlanders zien dat verschillen tussen mensen niet
eng of lastig zijn, maar juist waarde toevoegen. Zowel voor individuele mensen als
voor de organisaties waarin zij actief zijn.

Hiermee krijgt ons gebruikelijke eethuis
op die donderdag een extra feestelijk
tintje en een thema dat De Buitenwacht
al jaren op het lijf geschreven staat.

Over het Nationaal
Integratiediner

Het Nationaal Integratiediner is een
initiatief van schoonmaakorganisatie
Asito en is ontstaan in 2011. Het doel
van het Nationaal Integratiediner is om
verschillende mensen met elkaar in
verbinding te brengen om zo meer begrip
en respect te kweken. Dit zorgt voor
meer samenhang in de maatschappij.

Website,
Facebook en
twitter

Dromenland
zolang woorden woorden worden
als zinnen bij zinnen komen
als gevoelens ook gevoeld worden
als gedachten over gedachten gaan
blijf ik geloven in mijn dromen
zolang het nat wordt als het regent
als de zon eens zonnig wordt
als de sneeuw om smelt-in water
als de wind wat winderig wordt
zo droom ik over nu en later

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

bron: gedichtenbundel van Michael
www.grenzeloos.com

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.

