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De koude Kerstdagen komen 
eraan. Mirjam van Rijn van 
 Uktuktuk, geeft je een overzicht 
van de leukste activiteiten om 
met kinderen te ondernemen.

Als het weer niet te slecht 
is, zijn er leuke buiten
activiteiten: in de kinder
boerderijen Kerstmarkt op De 
Bokkesprong (15 dec) en De 
Blijde Wei (21 dec.) en Kerst
activiteit op De Kraal (16 dec). 
De Speeldernis  organiseert 
het WInterfeest (18 dec.) en 
daarnaast wekelijks winter
kampvuur. Als je in of dichtbij 
het Liskwartier woont, kun 
je op 21 december meedoen 
met de Kerstactiviteit van 
de Liskids. Zoek je een meer 
culturele activiteit, dan 
kun je terecht bij Hotel NY 
Sprookjestheater, ga naar 
 Rotterdamse Schouwburg 
familievoorstelling ‘Woef side 
Story’ van het Ro Theater 
of naar het HofpleinTheater 

‘Midden in de winternacht’. 
Eind dit jaar neemt Rotterdam 
afscheid van het museum
schip De Buffel. Om die reden 
 organiseert het Maritiem Mu
seum tal van spannende en 
leuke activiteiten in en rond
om het schip: laatste kans om 
door dit mooie museumschip 
heen te struinen (t/m 6 jan)!

Maar dan, wat doe je op 1e 
en 2e Kerstdag? Wat doe je 
overdag en welke restaurants 
 denken met Kerst ook extra 
aan de kids? Op 1e en 2e Kerst
dag kun je naar de Midwinter
ZOO in Blijdorp (vanaf 9.00uur 
kerstontbijt op beide dagen en 
veel activiteiten). Ook kun je 

naar het befaamde Kerst circus 
in Ahoy en speciaal voor de 
kleintjes naar ‘Nijntje de 
 Musical’ in het Nieuwe Luxor.

Kindvriendelijk brunchen, 
lunchen en dineren doe 
je bij de volgende horeca
gelegenheden, die allemaal 
iets extra’s organiseren voor 
de kids: Hotel NY (kinder
kerstzaal met knutselen, knip
pen en plakken), De  Machinist 
(altijd kindvriendelijk), Euro
mast (winterwonderland en 
Kerst&Kids), NRC (2e kerst
dag, altijd kindvriendelijk), 
Pannenkoekenboot (speciale 
kerstcruise op beide dagen), 
Piratenrestaurant (kerstmenu 
incl. knutselen en schminken 
voor de kids) en het Zalmhuis 
(film en knutselen voor de 
kids).

Voor meer informatie over de 
activiteiten en locaties:
www.uktuktuk.nl

Kerst in Rotterdam 

Stichting DoorDeWijks is al bij 
velen bekend door het verlenen 
van een nieuwe vorm van hulp 
in de wijk. Betaalbaar, sociaal en 
wijkhulp zijn nog maar de eerste 
drie steekwoorden, die de stich-
ting gebruikt om uit te leggen 
waar ze voor staat. 

Wijkhulp 
Dit is de hulp die een vrijwilli
ger, buur of familielid ook kan 
bieden aan een hulpvrager. 
Geen professionele zorg van 
gekwalificeerde verpleegsters, 
maar het enthousiasme van 
gemotiveerde doordewijkers, 
die regelmatig tijd bij de klant 
besteden en hen helpen met 
dagelijkse bezigheden. Bent 
u tijdelijk uitgeschakeld door 
ziekte of een ongeval, huur 
dan een doordewijker in om u 
te ondersteunen tijdens uw 

herstel. Heeft u handen tekort 
bij het opvoeden van jonge 
kinderen, vraag een doorde
wijker voor wat extra handen. 
Of bent u vaak alleen thuis, 
dan kan een doordewijker u 
komen vergezellen en helpen 
met de alledaagse dingen.

Sociaal 
Voor doordewijkers is ook het 
sociale aspect belangrijk als je  
gaat werken bij een klant. Een 
huishoudelijke hulp kan door 
iedereen geregeld worden, 
maar juist de vraag naar een 
maatje, aandacht, iets samen 
doen, is zo belangrijk. Door 
samen tijd door te brengen, 
tijd te nemen voor een praatje 
en talenten uit te wisselen, 
ontstaat er een band tussen 
de doordewijker en de klant, 
die eigenlijk onbetaalbaar is.

Betaalbaar 
Het tarief is zo vastgesteld dat 
het een leuk inkomen biedt 
voor de doordewijker en nog 
steeds betaalbaar is voor de 
klant. De betaling gaat recht
streeks van de klant naar de 
doordewijker, daar komt de 
stichting niet tussen. Het biedt 
de klant een optie tussen het 
vragen van een vrijwilliger 
(€0,) en het inhuren van pro
fessionele zorg (€20 per uur of 
meer). Ook zonder medische 
indicatie kan er gebruik ge
maakt worden van een door
dewijker. 

Wilt u weten wat voor steek
woorden DoorDeWijks nog 
meer gebruikt? Lees volgende 
keer alles over Werkgelegen
heid, Betrouwbaarheid en 
Wijkcohesie.

Betaalbare Sociale Wijkhulp

Kunt u wel een handje gebruiken tijdens de kerst, bijvoorbeeld met 
het optuigen van de kerstboom? De oplossing is dichterbij dan je 
denkt, vraag de hulp van een doordewijker, ze komen graag bij u 
langs om te helpen met optuigen of andere klusjes in en om het huis.

Advertentie

Wij wensen u hele prettige feestdagen!
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Fraai staaltje 
burgerkracht

In Rotterdam wonen heel 
veel mensen die graag willen 
helpen. En er wonen ook heel 
veel mensen die best hulp 
kunnen gebruiken. Suzanne 
Rietveld heeft een manier 
gevonden om die twee bij 
elkaar te brengen. Haar 
project heeft de mooie naam 
‘DoorDeWijks’ meegekregen.  
  
Het is geen vrijwilligerswerk, 
het is geen duur betaald 
werk. Het zit er tussen in. 
Doordewijkers krijgen een 
vergoeding van €9,50 per 
uur. En daarvoor verrichten 
ze klusjes, variërend van 
licht huishoudelijk werk tot 
het opruimen van de tuin en 
hulp bij computerzaken. Mét 
tijd voor een praatje. 

Iedereen die omhoog zit en 
het alleen even niet redt, kan 
er gebruik van maken. Maar, 
tussen best hulp kunnen 
gebruiken en ook echt hulp 
vragen zit nog een flinke 
stap. ‘Door de betaling hoeft 
niemand zich bezwaard te 
voelen’, schrijft een van de 
doordewijkers.

Daar zit hem de kneep, denk 
ik. Het werk is niet voor 

niets. Voor de één is het een 
mooie bijverdienste. Voor 
de ander geen rib uit het 
lijf. Zo blijft het informeel 
en laagdrempelig. Terwijl 
 DoorDeWijks enerzijds 
betaalbare hulp biedt - ook 
aan mensen zonder  indicatie 
– creëert het anderzijds 
 nieuwe werkgelegenheid. Dat 
is in de huidige tijd zeker 
geen sinecure.

Op dit moment speelt 
 DoorDeWijks zich nog voor-
namelijk af in Hillegersberg-
Schiebroek, maar ik hoop 
dat het zich snel over de rest 
van de stad zal verbreiden. 
Het initiatief is een fraai 
 staaltje burgerkracht. Niet 
de  ambtenaren bedenken hoe 
het moet, de Rotterdammers 
kunnen dat prima zelf. 

Dat is ook het idee achter 
het stadsinitiatief waarvoor 
de tweede ronde onlangs 
van start is gegaan. Iedereen 
met een goed plan voor de 
stad kan het indienen. Het 
beste plan wordt uitgevoerd, 
daar is een ruim bedrag voor 
beschikbaar.  DoorDeWijks 
deed vorig jaar aan de eerste 
ronde mee maar won he-
laas niet. Toch is de droom 
van Suzanne Rietveld in-
middels gerealiseerd en in 
Hillegersberg -Schiebroek van 
de grond gekomen. 

De eerste doordewijkers zijn 
inmiddels aan de slag. Ik 
hoop dat er nog velen  volgen, 
ook in andere  wijken in de 
stad. Want wie kan er nu niet 
een beetje hulp  gebruiken op 
zijn tijd? We moeten het al-
leen wel  durven vragen!

Korrie Louwes, wet houder 
arbeids markt, hoger 
 onderwijs, innovatie en 
 participatie

Column Korrie Louwes

Kinderen van nu leven en 
 reageren meer vanuit gevoel en 
intuïtie. Kinderen van nu zijn 
Anders Jong. Dit houdt in dat 
het kind veel gevoeliger is voor 
alle signalen die uit gezonden 
worden. De hoeveelheid  prikkels 
die het kind dagelijks te ver-
werken krijgt, is enorm en 
daar moet het wel tegen op-
gewassen zijn. Kinderen raken 
uit hun  natuurlijk evenwicht, 

 lichamelijk en /of geestelijk. Ze 
zijn zichzelf soms even kwijt en 
vragen via hun “lastige” gedrag 
of hun klachten om hulp. 

Anders Jong beoogt een beter 
leefklimaat te ontwikkelen in 
Rotterdam. Door middel van 
kinderyoga en spel activiteiten 
leert het kind zijn eigen 
kracht te (her)vinden en aan
dachtig te zijn in het huidige 
moment. 

FUNdagen 
Anders Jong organiseert sinds 
2010, in samenwerking met 
Deelgemeenten en welzijns
organisaties leuke FUNdagen 
voor kinderen en jongeren 
tussen de 8 en 18 jaar. De kin
deren worden in het  zonnetje 
gezet omdat ze iemand in 
hun omgeving hebben die 
extra zorg nodig heeft, zo
als een zieke (groot)ouder, 
of misschien een broertje of 
zusje. Ook kan het zijn dat de 
ouders door echtscheiding of 
persoonlijke omstandigheden 
het zwaar hebben. Een leuke 
dag voor het kind betekent 
wat ”ruimte” voor de ouder.

Zonder kinderen geen feest 
Ken jij iemand die je zou 
willen aanmelden of herken 
je deze situatie zelf, aarzel 
niet en neem contact op met 
Anders Jong voor een pro
fessionele gratis workshop. 
De middag staat in het teken 
van sport en spel, dans en 
theater, creativeit, muziek en 
vooral afleiding, plezier en 
vrienden maken.

Even voorstellen 
Jolanda GroenRaatgever is 
sinds 2010 de  oprichtster van 
Anders Jong en is  Sociaal 
 Ondernemer. Met haar 
 speciale maatwerk projecten 
probeert zij haar positieve 
bijdrage te leveren aan onze 
leef wereld. Zij is 42 jaar, 
getrouwd en moeder van 2 
 jongens. Jolanda heeft succes
vol de Kindercoach en Kin
deryoga docenten opleiding 
afgerond. 

Voor meer informatie en be
schikbaarheid stuur een mail 
naar info@andersjong.nl of 
bel Jolanda op 
tel: 0618 47 57 98.

Kinderen van nu zijn Anders Jong

Lex Bruns en Ingrid Douwes 
zijn beide architect en  hebben 
elkaar ontmoet tijdens een 
netwerk borrel in Cafe Lust. Beide 
 architecten zijn bewoners van 
de deelgemeente en als archi-
tect actief in de wijk. Ingrid is 
daarbij als bestuurslid Ruimte-
lijke  Ordening van de bewoners-
organisatie Molenlaankwartier 
betrokken bij de ontwikkelingen 
in de wijk. 

Zij werken op het moment 
aan een samenwerking, waar
bij zij er voor willen zorgen 
om snel herkend en gevon
den te  worden voor en door 
de  mensen die begeleiding 
 zoeken.

Veel projecten bevinden zich 
binnen de deelgemeente , 
meestal zijn het grote verbou
wingen en uitbreidingen van 
woningen maar ook renovatie
projecten,  waarbij de gehele 
woning en het interieur be
trokken worden.

Door hun jarenlange ervaring 
als architect kunnen zij, in 
gesprek met hun klant, aan 
de hand van schetsen en een 
kosten opgaaf snel inzicht 
geven in de diverse mogelijk
heden van de bouwopgaaf en 
bijkomend ook voor energie
besparende voorzieningen. Een 
gegeven waar wij niet meer 
omheen kunnen en willen 

omdat de energiekosten een 
belangrijke kostenpost in een 
huishouding zijn geworden.

Het is onze doelstelling om 
gedurende het proces voor een 
plezierig contact te zorgen en 
het resultaat simpel en goed te 
maken.
douwes@buroid.nl
lex@lexbruns.nl

Samen werken aan de mooiste 
wijk van Rotterdam die nooit af is

Advertenties
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Mijn naam is Patricia de Wolf
Ik ben doordewijker omdat ik graag anderen de helpende hand 
bied. Ik heb ervaring met het begeleiden van kinderen met een 
speciale zorgvraag, maar zet me ook graag in voor ouderen die 
hulp en/of gezelschap nodig hebben. Ik hoop dat ik veel mensen 
in mijn omgeving kan ondersteunen en kan opvrolijken.

Mijn wijk is Schiebroek, rond postcode 3052. 
Tel.: (010) 418 30 23 of 06 33 63 52 33

Mijn naam is Henk de Laat 
Ik ben doordewijker omdat ik graag gezelschap bied, thuis of 
tijdens een dagje uit of een wandeling. Het lijkt me fijn om ande-
ren te helpen met boodschappen doen, licht huishoudelijk werk 
en klusjes. Ik doe graag onderhoud aan de tuin. Ook houd ik van 
boeken, bibliotheek en voorlezen. Ik kan helpen met de verzorging 
van dieren en ben handig met de computer.

Mijn wijk is Blijdorp, rond postcode 3039
Tel.: 06 18 52 27 30 

Mijn naam is Marja van der Graaff
Ik ben doordewijker omdat ik graag doelgericht help en net iets 
meer biedt dan alleen een handje. Ik heb er plezier in om het 
gezellig te maken, op te ruimen, schoon te maken, te zingen, te 
schilderen, buiten te zijn, zowel met kleine kinderen als hoogbe-
jaarden. Ik hoop dat ik in de buurt mensen mij mogelijkheden kan 
aanbieden.

Mijn wijk is Schiebroek, rond postcode 3052/3053. 
Tel.: (010) 461 36 30 of 06 55 74 84 54

Mijn naam is Ineke Soeterik
Ik ben doordewijker omdat ik naast mijn part-time werk graag 
anderen help in mijn vrije tijd. Ik ben een goede organisator, ben 
geïnteresseerd in mensen en hun verhaal. Ik houd van boeken, 
kunst en muziek. In mijn vrije tijd wandel ik veel in de natuur. 
Meld je snel bij mij, want mijn vrije (maan-)dag is snel gevuld. 
Afhankelijk van de vraag ben ik ook een avond of een dag in het 
weekend beschikbaar.

Mijn wijk is: Kralingen, rond postcode 3061. 
Tel.: (010) 453 07 60

Groep doordewijkers groeit

Foto’s: Paul Kampman Fotografie

Voor DoorDeWijks zijn wij 
afhankelijk van enthousiaste 
en bedreven vrijwilligers. De 
organisatie wordt voor een 
groot deel ‘gerunt’ door vrij
willigers die verantwoorde
lijk zijn voor de PR van de 
 organisatie, de administratie, 
boekhouding, het schrijven 
van artikelen voor de website 
en het krantje, noem maar op. 
Al deze mensen dragen hun 
sociale steentje bij op verschil
lende  vlakken.  Sommigen doen 
dit op een vaste dag in de 
week en  sommigen worden in
gezet als er een evenement te 

 organiseren is.
DoorDeWijks is regelmatig op 
zoek naar vrijwilligers. Op de 
website staan alle actuele va
catures vermeld. Heeft u idee
en over hoe u als vrij williger 
uw vaardigheden en compe
tenties zou kunnen inzetten 
voor de verdere ontwikkeling 
van DoorDeWijks of heeft u 
interesse in een vrijblijvende 
oriënterende afspraak hier
over? Neem dan contact op 
met ons of stuur uw CV naar 
Carla Schanzleh:
carla@doordewijks.nl en zij 
neemt contact met u op.

Kom ons helpen!
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AKTIE BIJ IJZERHANDEL WESSEL
Kleiweg 100b           tel 010-4187331

DIGITALE DEURSPION!!
Met de digitale deurspion ziet u direct wie er voor de deur staat. 
Met één druk op de knop wordt het scherm geactiveerd. 
Het 3,5 inch LCD beeldscherm is haarscherp en geeft een zeer 
goed beeld van degene die voor de deur staat. 
Ook voor minder validen, ouderen of kinderen is deze deurspion 
goed te gebruiken omdat het beeld ook van opzij te bekijken is. 
Deurdikte 38-72mm

NU INCLUSIEF PLAATSEN

€100,-

Advertenties
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Ik ben te gast bij Ariane. Zij 
is 45 jaar oud en een alleen-
staande hoger opgeleide vrouw 
( kunstacademie) met een 
duidelijke ideologie en twee 
kinderen van respectievelijk 
tien en negen jaar oud. Zij 
heeft al vanaf 2010 contact met 
 Suzanne, oprichtster van Door-
DeWijks en zij is vanaf de start 
bekend met het bedrijfsplan van 
de stichting. Dit plan heeft haar 
zelfs geïnspireerd om haar eigen 
bedrijfje, Ariquitectura, op te 
richten in augustus 2011.

 ‘Zo heb ik het wiel niet 
opnieuw hoeven uitvinden,’ 
vertelt ze.’ Ariane heeft een 
aanzienlijke carrière in het 
bedrijfsleven achter de rug en 
zij ambieert de komende jaren 
resultaten te zien ten behoeve 
van het welzijn van  mensen, 
namelijk een ecologisch 
verantwoord energiebeleid 
en een eerlijke(r) welvaarts
verdeling op mondiaal niveau. 
Zij zet zich met  Ariquitectura 
in om mensen te onder
steunen om zelfvoorzienend 
te wonen en te leven. Anders 
geformuleerd: het bevorderen 
van sociale, economische en 
ecologische zelfstandigheid, te 
beginnen in de wijk Blijdorp.

‘Mag ik je vragen wat voor 
type vrouw je bent?’ ‘Jazeker,’ 
zegt ze met een glimlach en 
toch ook een beetje naden
kend. ‘Ik ben een gevoelige 
vrouw, echt hoor, alhoewel 
de meeste mensen wellicht 

 zullen denken dat ik een 
stoere vrouw ben. Ik kan niet 
tegen onrecht,’ vervolgt ze ‘en 
niet tegen oneerlijkheid, dat 
stoort mij geweldig.’ Ariane is 
een ambitieuze, open minded 
en sympathieke vrouw en ik 
krijg een hartelijke ontvangst.

Ariane draagt het initiatief 
van de stichting DoorDeWijks 
een warm hart toe en zij 
hoopt binnenkort voor een 
aantal uren per week actief 
te worden als doordewijker. 
‘Ik heb al wel geflyerd, maar 
echt gewerkt heb ik nog niet,’ 
spreekt Ariane. ‘Met name het 
intermenselijke aspect van 
DoorDeWijks: het bevorderen 
van de sociale cohesie in de 
wijk, vind ik bijzonder mooi.’ 
Dat heeft haar doen beslui
ten om een actief deelnemer 
van de stichting DoorDeWijks 
te worden. Zo kan ze haar 
 diensten aanbieden aan wijk
genoten met een hulpvraag. 

‘Wat vind je van de activi
teiten van DoorDeWijks en 
wat zou je willen doen in 
de toekomst voor mensen 
in de wijk?’ vraag ik haar. ‘Ik 
vind het een bijzonder mooi 
initiatief, zoals ik eerder 
heb  gezegd en ik zou best 
met vrouwen boodschappen 
 willen doen, een kast op
ruimen of bijvoorbeeld naar 
het ziekenhuis gaan met 
oudere vrouwen.’ ‘Alleen met 
vrouwen?’ vraag ik met een 
glimlach en quasi serieus. 

‘Welnee,’ zegt ze met een 
 kleine twinkeling, ‘natuurlijk 
ook met mannen. Gelukkig  
maar, denk ik opgelucht. 
Ik spreek bij het vertrek 
 woorden van dank voor haar 
openhartigheid en haar gast
vrijheid. ‘Heel veel succes met 
jouw onderneming en ik hoop 
dat je ook je weg zult vinden  
als doordewijker.’ ‘Ja, dat 
wens ik jou ook van harte toe’ 
en zo scheiden onze wegen.  

Voor informatie over 
 Ariquitectura kunt u direct 
contact opnemen met Ariane 
Lelieveld op 06 12 51 90 52.

DoorDeWijks nu ook actief in Blijdorp

Advertorial

Ons assortiment bestaat o.a 
uit diverse menu’s, verse 
papat, zelfgemaakte snacks 
en verse bonenkoffie met 
gratis slagroom. We han
teren zéér scherpe prijzen 
voor onze heerlijke produc
ten. 

Knallende aanbiedingen 
van Empire Frostings:
•  In januari 2013 een am

bachtelijke haas – of 
kipsaté voor een weggeef
prijsje van € 2.50

•  In februari 2013 koopt u 
bij ons een frikandel voor 
€ 0.50

Onze openingstijden zijn:
zo. t/m do. van 10.00 uur 
tot 22.00 uur. Vrij. en za. 
zijn we van 10.00 uur tot 
24.00 uur geopend. 

Wij helpen u graag in onze 
zaak op het Bergpolderplein 
9A te Rotterdam.

Een geslaagde verbouwing

Empire Frostings is na een ingrijpende facelift weer open. We hebben niet alleen als ijssalon 
het hele jaar verschillende smaken ambachtelijk bereid ijs van de hoogste kwaliteit, maar nu 
ook een kwaliteits snackbar. 
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Audit

Diensten van FullScope Accountants Audit zijn o.m.:

Controleverklaringen, risicomanagement, belasting- en 

juridisch advies, controle op naleving van de regelgeving, 

beoordelen en opzetten administratieve organisatie en 

interne beheersing. Wij beschikken over de AFM ver-

gunning om wettelijke controleopdrachten te mogen 

uitvoeren.

Fiscaal

• Aangiften IB/VpB/LB/OB

•  Juridische en fiscale structurering van ondernemingen, 

nationaal en internationaal

• Pensioenproblematiek

•  Financiële planning Directeur Groot Aandeelhouders en 

vrije beroepsbeoefenaren

• Successie planning

• Fiscale procedures

Administratieve dienstverlening

• Opstellen ondernemingsplan

• Inrichten van de administratie

• Verzorgen van de boekhouding

• Begeleiding en besprekingen tussentijdse resultaten

• Verzorgen aangiften omzetbelasting

•     Salarisadministratie en periodieke aangiftes

• Opstellen jaarrekening

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking:

FullScope Accountants

A: Ligusterbaan 1  2908 LW Capelle A/D IJssel

    Eerste Verdieping Linkervleugel 

T: +31 (0)10 737 1358 / 06 54 90 50 93

E: info@santoe-accountants.nl

P: Postbus / PO Box 84174  3009 CD Rotterdam

Advertenties
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Hopelijk geen beroep op uit-
kering voor doordewijker 
Edwin. Hij gaat zich nu met 
zijn talenten inzetten voor 
wijkbewoners. 

Edwin Schlichter, een 51 jarige 
hoog opgeleide man, raakte 
begin oktober zijn baan kwijt 
en hij dreigde in een inko
mensafhankelijke situatie 
terecht te komen. ‘Om een 
beroep te moeten doen op 
een uitkerings instantie vind 
ik ver schrikkelijk,’ vertelt hij 
mij. Hij heeft zich suf ge
solliciteerd, maar het lijkt wel 
of de markt in zijn vakgebied 
verzadigd is. Edwin komt in 
contact met DoorDeWijks 
en heeft zich vervolgens in 
laten schrijven. Hij heeft er 
alle vertrouwen in dat hij als 
doordewijker geen beroep 
hoeft te doen op een uitke
ring. Twintig uren in de week 
tegen be taling zijn wijkgeno
ten helpen, dan hoeft hij zich 
niet bij het UWV te melden.
Edwin Schlichter heeft de 

kunstacademie afgerond en 
hij heeft jarenlang als audio 
visueel programmamaker en 
webdesigner gewerkt. Nu 
gaat hij zich als sociale wijk
hulp inzetten voor mensen 
in zijn eigen wijk. ‘Wat wil je 
gaan doen als doordewijker?’ 
‘Nou, klusjes zoals  schilderen 
en tuinieren vind ik heel 
leuk. Verder kan ik helpen 
met probleemoplossingen 
m.b.t. computers en ik weet 
heel veel van de software.’ 
‘En ik houd ook wel van een 
 gezellig praatje op zijn tijd.’ 
Hij heeft zijn eerste opdrach
ten al gehad en die zijn hem 
goed bevallen. Hij wil niets 
anders dan anderen helpen 
en daardoor lekker bezig zijn. 
Wijkbewoners krijgen van 
hem hulp op maat. Edwin 
weet zich gewaardeerd en 
hij is volgens eigen zeggen 
gelukkig zinvol bezig. ‘Ik ben 
heel blij met het initiatief van 
DoorDeWijks, het biedt mij 
weer perspectief……..’ 

Heeft u een leuke klus voor 
Edwin? Hij zet zich enthou
siast in en maakt het voor 
iedereen gezellig. Voor  
€ 9.50 per uur helpt hij u met 
de klusjes die nog  moeten 
gebeuren. 

U kunt Edwin rechtstreeks 
benaderen op 06 51 21 56 41. 
De oplossing (voor u, maar 
ook voor Edwin) is dichterbij 
dan je denkt.

DoorDeWijks creëert 
nieuwe werkgelegenheid

DoorDeWijks maakt met 
veel plezier gebruik van de 
 flexibele werkplekken van 
Buurtwerkplek op Kleiweg 
199b. Deze leuke samen
werking tussen Suzanne en 
Hermann is door fotograaf 
Paul Kampman vastgelegd. 
Buurtwerkplek is voor ieder
een beschikbaar om te komen 
werken. Er is gratis wifi en 
de koffie en thee wordt door 
de gastheer of –vrouw aan
geboden. Gebruik maken van 
Buurtwerkplek kost €10 per 
dagdeel of €100 voor de hele 
maand. Kom gerust langs om 
te kijken en kennis te maken 
met nieuwe  collega’s.

Werken vanuit Buurtwerkplek

uw teamplayer in succesvol ondernemen
Succesvol ondernemen is teamwork. Als teamplayer heeft FullScope Accountants veel kennis en ervaring om, samen 

met u, uw bedrijf tot een renderende onderneming te maken. Zowel bedrijven uit het MKB als ook middelgrote en 

grote organisaties kunnen we tot onze klantenkring rekenen. Wat telt is het resultaat. Of je nu groot bent of klein.

Onze dienstenaanbod is divers, praktijk- en resultaatgericht, probleemoplossend en innovatief. Deze kwaliteiten ken-

merken tevens onze deskundigen.
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Apotheek Beethoven en 2 
 Balance Groh Bekken fysio-
therapie bieden het Inco 
Consult aanNiemand praat 
graag over urineverlies. Terwijl 
het een onderwerp is waar veel 
mensen vragen over hebben. 
Wat de oorzaak is bijvoorbeeld. 
En of er wat aan te doen is. Hoe 
je ermee om moet gaan? Welk 
product het beste werkt? Steeds 
meer mensen krijgen te maken 
met ongewenst urineverlies   
(1 op de 4 vrouwen van 35 jaar 
of ouder, en  1 op de 10 mannen 
meestal vanaf 50 jaar). 

Persoonlijk advies bij urinever-
lies voor mannen en vrouwen
Urineverlies is een veel voor
komend en duur probleem in 
de zorg en zeer goed , zeker 
in het begin te verhelpen 
met een goede begeleiding 
en training. Als de kraan 
lekt roep je de loodgieter 
en leg je er niet voor jaren 
een  dweiltje onder. Het 
verlies van 1 druppeltje, bv 
bij hardlopen, (trampoline) 
springen etc. betekent al dat 
de bekken bodem niet goed 
functioneert. Een niet goed 
functionerende bodemspier 
heeft als gevolg verzak kingen 
op termijn. Verkramping 
van deze spier veroorzaakt 
 obstipatie, uitplasproblemen, 
pijn (bij vrijen), vaginisme en 
impotentie. Zowel vrouwen, 
mannen als  kinderen kun
nen problemen rond en in de 
bekken regio ontwikkelen.
Met het Inco Consult bieden 
Apotheek Beethoven en 2 

Balance Groh Bekkenfysio
therapie u het beste advies 
over urineverlies. Samen zet
ten wij ons in u te adviseren 
en te helpen weer de  baas te 
worden over uw eigen blaas.

Wat kunt u verwachten?
De volgende klachten worden 
behandeld:
•  Ongewild verlies van urine 

en/of ontlasting (stress
incontinentie)

•  Niet te onderdrukken 
aandrang om te plassen en/
of te ontlasten, heel vaak  
moet plassen (urgeinconti
nentie)

De behandeling bij 2 Balance 
Groh Bekkenfysiotherapie 
bestaat uit:
•  Voorlichting over de bouw 

en functie van bekken, 
bekkenbodemspieren en 
 organen.

•  Oefeningen om de goede 
functie te herwinnen van 
de spieren rond het bek
ken en de bekkenbodem en 
de  controle over blaas en 
darmen ( b.v. blaastraining), 
in combinatie met ontspan
nings en ademhalings
oefeningen.

Product advies 
Welk product of producten 
het meest geschikt zijn voor 
uw persoonlijke situatie. 
 Tijdens activiteiten, eventueel 
’s nachts of bijvoorbeeld op 
reis. Binnen 24 uur ontvangt 
u een gratis proefpakket. 
Apotheek Beethoven levert 

verschillende merken inconti
nentiemateriaal, waaronder 
TENA.

Vergoeding 
Wij kunnen u alles vertellen 
over of en hoe u in aanmer
king komt voor vergoeding 
van producten. Het Inco Con
sult is gratis en de oefeningen 
bij 2 Balance Groh Bekken
fysiotherapie worden door 
zorgverzekeraars vergoed.

Voor een persoonlijke af
spraak: Bel of kom langs bij: 

Service Apotheek Beethoven
Gedreven door gezondheid
Van Beethovensingel 2 
3055 JJ Rotterdam
www.apotheekbeethoven.nl 
T: (010) 4227190
E: info@apotheekbeethoven.nl

2 Balance Groh 
Bekkenfysiotherapie
Medisch Centrum Hillegersberg
Minervaplein2E II 
3054 SK Rotterdam
www.how2balance.nl
T: (010) 4610480
E: info@how2balance.nl

Niemand praat graag over incontinentie

Op de buurtwerkplek op de 
Kleiweg ontmoet ik de Bulgaar-
se Antoniya Naydenova, die 
zich sinds april 2012 vrijwillig 
inzet voor stichting 
DoorDeWijks. 

Antoniya studeerde com
merciële economie in haar 
moederland en zij heeft 
dertien jaar als salesmana
ger gewerkt in Bulgarije. Zij 
woont nu al zo’n twee jaar in 
Nederland en heeft de Ne
derlandse taal goed onder de 
knie. Antoniya spreekt be
halve Bulgaars en Nederlands 
ook Engels, Frans en Russisch. 
Haar professionele compe
tenties zet zij nu op vrijwil
lige basis met verve in voor 
stichting DoorDeWijks. Voor 
Antoniya snijdt het mes aan 
twee kanten, want zo kan zij 
de werkmentaliteit in Neder
land leren kennen en ze kan 
ook haar Nederlands verbe
teren. Dit zal de kansen op 
de Nederlandse arbeidsmarkt 
aanzienlijk vergroten. 

Idee met perspectief….
‘Hoe ben je bij DoorDeWijks 
terecht gekomen?’ Vraag ik 
haar. ‘Op het CVD in Rotter
dam las ik een advertentie 
van DoorDeWijks, waarin 
de stichting een administra
tief medewerker vroeg. Het 
concept van DoorDeWijks 
was helemaal nieuw voor mij 
en het sprak mij enorm aan. 
Ik heb toen gesolliciteerd 
op deze functie.’ Er volgden 
gesprekken met Suzanne 
Rietveld, oprichter van Door
DeWijks en nu is Antoniya 
enthousiast al maanden aan 
het werk voor de stichting. 
Ze verzorgt de ledenadminis
tratie en ze heeft samen met 
een collega de boekhouding 
in Excel gezet. Ook heeft An
toniya geholpen met flyeren 
tijdens de campagne van de 
Aardig Onderweg Awards. 
Ze vindt het een prach
tig initiatief, betaalbare en 
betrouwbare wijkhulp, een 
idee met perspectief waarbij 
het sociale aspect hoog in 

het vaandel staat. Het gaat 
DoorDeWijks niet alleen om 
economisch belang van de 
doordewijkers, maar juist 
óók om het intermenselijk 
contact van DoorDeWijkse 
klanten met gemotiveerde 
doordewijkers. ‘Ik hoop en ik 
verwacht dat DoorDeWijks 
een “roaring success” wordt,’ 
zegt Antoniya. 

Antoniya is een veelzijdige 
vrouw met goede competen
ties op haar vakgebied, maar 
ook het feit dat zij vijf talen 
spreekt, is het vermelden 
waard. Haar master diploma 

commerciëleeconomie 
wordt in Nederland erkent. 
Stichting DoorDeWijks is blij 
met het werk dat Antoniya 
verricht en hoopt dat dit 
vrijwilligerswerk voor haar 
een opstap zal zijn naar een 
betaalde baan. Antoniya heeft 
een verblijfs en werkvergun
ning voor Nederland. Bent u 
geïnteresseerd in haar CV? 
Neem dan gerust contact op 
Antoniya Naydenova. 

email: 
agnaydenova@hotmail.com.

Een professionele vrijwilliger
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DoorDeWijks is actief in het 
meedingen in competities. Dit 
begon in 2010 met de bedrijfs-
plancompetitie van New 
Venture op welke wijze het 
bedrijfsplan werd geschreven. 
Ook stond Suzanne in de halve 
finale van de VGZ Voor Goede 
Zorg competitie 
ter verlichting 
van de mantel-
zorg. Beide com-
petities waren 
een geweldige 
manier om het 
plan onder de 
ogen van de 
professionals te 
krijgen.

Suzanne heeft 
veel ervaring 
opgedaan in 
het beschrijven 
van de plannen, het geven 
van presentaties en heeft het 
netwerk rond DoorDeWijks 
met zeer nuttige contacten 
weten uit te breiden. 

Stadsinitiatief 
Vanaf de lancering van 
het Stadsinitiatief Rotterdam 
in 2010 heeft DoorDeWijks 
hier actief aan deelgenomen. 

De stichting zag als begin
nend project kansen om 
meer bekendheid te krijgen 
en wellicht ook een subsi
die te ontvangen, zodat zij 
de ideeën over de hele stad 
 Rotterdam konden uitbreiden. 

Aardig Onderweg Award 
De volgende competitie 
waaraan Suzanne Rietveld 
deelnam, is de Aardig 
 Onderweg Award van de RET. 
 Suzanne zat bij de 12 genomi
neerden en haar foto hing in 
bushokjes door de hele stad. 
Uiteindelijk heeft Suzanne 
geen prijs gewonnen, maar 
de naamsbekendheid was 

gegroeid en de eerste editie 
van Het Doordewijkertje, ge
heel in het thema van Aardig 
Onderweg, was een feit. 

Aanmoediging MOVISIE 
De laatste prijs die Suzanne in 
de wacht wist te slepen was 

zeer recent. 
Het betrof 
een aanmoe
digingsprijs in 
de landelijke 
competitie 
van MOVISIE 
Participa
tieprijs. De 
jury was op 
zoek naar 
een innova
tief project 
om mensen 
aan een baan 
te helpen. 

 Stichting DoorDeWijks werd 
bekroond met een aanmoe
diging uit handen van jury
voorzitter Jetta Klijnsma 
(thans staatssecretaris). Het 
is toch leuk om te weten dat 
een jury van dit kaliber de 
plannen van DoorDeWijks 
heeft bestudeerd en heeft 
gewaardeerd met een aan
moediging. 

Aanmoedigingsprijs voor DoorDeWijks

DoorDeWijks Kalender
Workshop Kennismaken en Grenzen stellen
Februari 2013

Stichting DoorDeWijks vindt het belangrijk om niet 
 alleen praktische ondersteuning te geven, maar ook een 
stuk kennis en uitwisseling van ervaring te bieden aan 
doordewijkers in de vorm van workshops.

De Workshop Kennismaken en Grenzen stellen zal 
worden gegeven in februari 2013. Na een korte kennis
making met elkaar zal het vooral gaan over het kennis
maken met de klant. Wat kun je tegenkomen, hoe pak je 
dat aan, hoe maak je duidelijke afspraken? En wat als je 
aan het werk bent, en er dingen toch anders lopen? Een 
doordewijker is vaak heel hulpvaardig en flexibel, maar 
heeft ook zijn of haar grenzen.

Aan de hand van 
 verzonnen praktijk
voorbeelden zullen 
doordewijker Christine 
en vrijwilliger (trainer) 
Elisabeth een aantal 
lastige situaties naspe
len. Daarna worden de 
verschillende mogelijk
heden besproken hoe 
hier mee om te gaan. 
Het is een mooie kans 
om ervaringen uit te 
wisselen en deze te ge
bruiken in het werk als 
doordewijker. 

De workshop wordt aan alle doordewijkers aangeboden 
en is ook interessant voor degene die nog overweegt 
om doordewijker te worden. Neem contact op met 
 Angelique van DoorDeWijks als je interesse hebt, dan 
houden we je op de hoogte van de datum en tijd van de 
workshop en zullen we een plaatsje voor je reserveren. 

Info bij Angelique
tel.: 06 10 86 72 25 of info@doordewijks.nl
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