N I E U W S B R I E F #4
Venlo-Zuid, 1 november 2014

Hallo vrijwilliger, collega, partner,
Met deze periodieke nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de voortgang, stand van zaken,
ontwikkelingen, nieuwtjes etc.
De cijfers….
Vanaf de eerste dag van ons bestaan (1 oktober vorig jaar) hebben 64 hulpvragen ons bereikt. De
klussen variëren van een spiegel ophangen tot hulp bij het uitzoeken van de ziektekostenverzekering
tot het vervangen van een defecte schakelaar. In totaal hebben zich nu 23 actieve wijkbewoners zich
bij ons aangesloten. Ieder met zijn eigen voorkeuren, handigheden, expertises. Zoals mensen die
graag een boodschap voor iemand doen, de tuin winterklaar maken, snoeien, gras maaien, een
lekkende kraan fixen, de administratie ordenen, een luisterend oor bieden.
..iedere week spreekuur.
Iedere woensdagmorgen van 10-12 uur is het spreekuur op de Kinderboerderij. Marcel Oehlen en
Mart Peters behandelen dan de binnengekomen vragen. Ze bekijken of de vragen passen binnen
onze dienstverlening en vragen dan vrijwilligers om deze op te pakken.
Ook maken mensen gebruik van de mogelijkheid om binnen te lopen. Zo hebben enkelen zich nader
laten informeren over de Burenhulpdienst en zich aangesloten als vrijwilliger. Ook komt het voor dat
men uit pure interesse een bezoek brengt, zoals onlangs een Roermondenaar zich liet informeren om
in haar eigen stad een burenhulpdienst op te zetten.
Volgende week komt een afvaardiging van het Sociale Wijkteam Zuid op bezoek. Dit is met name
belangrijk omdat zij veel contact hebben met bewoners, die verlegen zitten om een helpende hand…
Venlo Zuid presenteert zich……
Op 13 september jl. was er rondom de Zuidpilaar een markt georganiseerd waarbij de diverse
verenigingen, initiatieven en organisaties zich presenteerden. De markt was vrij volledig en goed
opgezet, helaas bleef het grote publiek afwezig... Zelf hadden we ook een stand waar met blikgooien
tegoedbonnen gewonnen konden worden voor een ‘gratis klus’.

Foto’s boven; Venlo Zuid presenteert zich…

Stage opdracht fotografie
Christel van de Ven, stagiaire vanuit de Fotovakschool, heeft enkele fraaie shots gemaakt van
Burenhulp Venlo Zuid in actie. Hieronder 1 van de foto’s, meer is te vinden op de facebook pagina
Burenhulp Venlo-Zuid.

Noteer alvast in je agenda…
Onze volgende vrijwilligersavond is op dinsdagavond 2 december a.s. om 19.00 uur op de
kinderboerderij.
Een prima gelegenheid om de laatste nieuwtjes van elkaar te vernemen, mee te denken over onze
koers.
Tot zover!
Veel succes met de klussen,
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