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Een mooie middag met mama Judith
Op 21 april hadden we een mooie middag met een goed verhaal, lekker eten
en een leuke dansworkshop, allemaal verzorgd door Judith uit Kameroen
Judith ofwel Mama Judith is bij ons al
welbekend dankzij haar bijdragen aan
onze laatste twee internationale dagen.
We hebben kunnen genieten van haar
onderhoudende vertelstijl, gecombineerd met dans, zang en spel op de
Kora, een West Afrikaans snaarinstrument.

doen we het nog een keer en wel op
zaterdag 22 september. Als je wilt komen laat het dan even weten want het
aantal plaatsen is beperkt.

Het programma ziet er als volgt uit:
16:30 Ontvangst met hapje en drankje
17:00 Welkomstwoord
17:10 Optreden Mama Judith
18:00 hapjestijd; Mama
Deze middag was het ook mogelijk om
Judith heeft lekker hapjes
bijzondere sieraden uit Kameroen te
uit Kameroen gemaakt:
kopen bij Gonnie Walrecht, zowel Gonvariaties oliebollen; genie als Judith zijn actief voor de Stichting
bakken Cassave en banaStedenbanden Dordrecht Bamenda.
nen met heerlijk smaakMeer publiek, dat was het enige dat er
volle bonen.
ontbrak aan dit evenement. We weten
18:30 Verrassingsact
zeker dat meer mensen dit graag willen
19:00 Dansworkshop
zien, proeven en meemaken. Daarom

Het eethuis
Ingezonden stuk door een van onze vaste bezoekers van het eethuis
Twee en een halve maand geleden kreeg
ik een uitnodiging van Els om op donderdagavond eens te komen eten in De Buitenwacht. Het beviel mij zo goed dat ik
twee weken later aangaf dat ik wel elke
week mee wilde eten. Hierdoor kon ik op
de vaste lijst komen te staan.
Mooie lekkere en gevarieerde gerechten
in een neutrale omgeving waar je gewoon jezelf kan zijn.
Je komt er binnen en kijkt of er bekenden zijn en als die er niet zijn schuif je
gewoon ergens aan.
Leeftijd, achtergrond of afkomst maken
totaal niet uit, praten hoeft niet, maar al
snel kom je er achter dat een buitenkant
maar een buitenkant is en de mensen
vooral vriendelijk zijn, dingen te vertellen hebben en van een grapje houden.
Af en toe was het wel wat rustig en kwa-

19:30 Afsluiting met
een gezamenlijke
dans
Mama Judith vertelt
verhalen uit het boek
Koeloe de Schildpad door Yvonne Ndjah Belinga uit Kameroen. Mama Judith vertelt ook
geïnspireerde en wijzer verhalen uit haar
jeugd van toen in Afrika en nu in Dordrecht
Krispijn. De verhalen van Mama Judith zijn
geschikt voor elk publiek. Vanaf een jaar of
vijf, tot hoogbejaard. Voor kleine groepen tot
volle zalen.
Het verhaal wordt verteld met liedjes uit
Kameroen. De liedjes worden gezongen in het
Ewondo, dit is mijn moeder dialect. Er wordt
natuurlijk ook veel gedanst! Wel op zijn Afrikaans natuurlijk. Klinkt interessant toch? 
Prijs; 7,50 euro all-in

Info: Mail:monitab111@live.nl
in elkaar zetten.
Mijn boodschap voor hen die dit lezen is
dan ook om gewoon eens aan een
vriend, een buur of een familielid te vragen om op donderdagavond 'lekker lui'
de maaltijd samen met elkaar, voor weinig geld te delen in het eethuis van De
Buitenwacht.
Door puur toeval kregen er vandaag
meerdere mensen dit idee op hetzelfde
moment en waren er ineens 9 mensen
'meer' dan waar er op gerekend was.
Gelukkig was de winkel nog open en
lukte het om binnen een kwartier wat
extra salade te maken voor het voorgerecht. Ook al was de winkel dicht dan
hadden we het nog kunnen redden door
allemaal een klein gedeelte van de inhoud van ons bord te doneren.
Het was weer een gezellige maaltijd en ik
hoop jullie binnenkort ook te zien bij het
eethuis !

men er mensen die op de vaste lijst stonden niet opdagen, waardoor er soms een
hoop eten over was.
Zelf ken ik een hoop mensen, waarvan
de meeste met vrij weinig geld rond
moeten komen.
Inmiddels heb ik al drie verschillende
vrienden uitgenodigd en meengenomen
naar het eethuis.
Ook voor mensen met een bepaald dieet ,zoals een vriendin van me die geen
vlees eet, wordt graag rekening mee
gehouden. Het is toch fantastisch om de
maaltijd met elkaar te delen.
€ 5,- is natuurlijk ook een heel nette prijs
en daarbij krijg je een stempelkaart
waarop je bij vier stempels de vijfde keer
gratis kunt eten. Dat maakt de prijs van
de maaltijd dus eigenlijk € 4,-!
Daar kun je zelf amper een maaltijd van Groetjes Bernier
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diefstal zou zijn. Moord is diefstal van
een leven, geweld diefstal van lichamelijke integriteit, en zo voort. De uitleg erbij
Iedere cultuur, ieder land heeft zijn
is sluitend, maar waar het vandaan
volkswijsheden. In Nederland gaan die
komt? Traceerbaar is het niet, Wikipedia
bv. vaak over het weer. De wisselvalligschiet óók tekort, maar denk er eens
heid daarvan maakt het moeilijk om echt
over?
‘wijs’ te zijn: ‘aprilletje zoet geeft ook
weleens een witte hoed’, ‘driemaal nie- Niet veel volkswijsheden zijn wijs, of subzen, morgen mooi weer’, en de klassietiel. De vertelling van de stichting van de
ker ‘zonneschijn en nat, morgen weer
imposante Grote Kerk van de rijke hanwat’. Het zegt wel veel, maar over waar delsstad Dort/Tordrecht/Thuredriht, het
maar weinig aan te voorspellen viel vóór verhaal van Sinte Sura, gaat ‘toevallig’
het KNMI. De wijsheid zit ‘m in het acalleen maar over God en Geld.
cepteren, het dragen. Lijdzaamheid verEen schat van verfijning zijn de hilarische
taald in grapjes, Sam en Moos kunnen
Turkse (?) verhalen van Moellah Nasrederover meepraten.
dine, uit de middeleeuwen. NoordwestEen nogal bijzondere volkswijsheid heeft Europa had toen Reinaert de Vos en Tijl
zijn oorsprong in het Ottomaanse Rijk.
Uilenspiegel. Het volkse betekent dan
Het komt dus overal zichtbaar voor in
een loopje nemen met het gezag, met
Turkije, Griekenland, het Midden-Oosten mijnheer pastoor, met pompeuze hoogen Noord-Afrika :
waardigheidsbekleders… Hoogmoed en
gehuichel wordt genadeloos aan de kaak
Cultuurschatten: Het boze oog
gesteld. Wijs, boers en goor, fabel en
Neem in het buitenland een klucht, ze hebben ons nog van alles te
taxi, vaak hangt er een
vertellen.
kruisje of een rozenkrans
‘De nieuwe kleren van de keizer’ is ook
aan de achteruitkijkspiegel.
een echte. Waar komt het vandaan? Wie
Maar in Turkije kan je er
weet? Echte wijsheid is niet makkelijk,
bijna zeker van zijn dat er
snel, hip, flitsend en aantrekkelijk, maar
een azuurblauwe hanger
geldt wèl altijd. Bewaar wat voor jezelf.
hangt met daarop een witte
cirkel met een stip. Het is
Jos Dekker
niet wat het lijkt, een symbool van een oog, maar
blijkt een afweer tegen ‘het
Boze oog’. Nu komt het ‘wijze’ gedeelte.
Want wat is het Boze oog? Betekent dat
wraak, conflict, tegenwerking? Antwoord
is: allemaal, maar het Boze oog betekent
allereerst afgunst. Elkaar niets gunnen
als bron van alles boos’. Jaloezie, maar
dan geraffineerder. Sommige mensen
zijn snel afgunstig, sommigen niet zo.
Kans is dat zij zich op gronden die zij niet
kunnen voorzien op zeker moment tóch
met hand en tand moeten verdedigen.
Vandaar dat hangertje, het is dus een
amulet, een geluksbrenger.

Column

Zo is er ook de vertelling dat alle misdaad

Presentatie eethuis
Door Monique Mol van het Platform
Duurzaam Dordrecht werden we uitgenodigd om ons eethuis te presenteren
tijdens het voedselcafé Weizigt op 18
april.
Onze kok Steven was bereid
om voor deze
gelegenheid
een klein gerecht te maken
voor de bezoekers van het
voedselcafe en
ook om met de
nodige passie
te vertellen
over eten, het
bereiden van eten en het samen eten bij
De Buitenwacht.

Collecte Oranjefonds
De week na de pinksteren was het de
collecteweek voor het Oranjefonds.
Met 6 collectanten mochten we lopen in
de wijk tussen de Brouwersdijk, Frans
Lebretlaan, Zuidendijk en Prins Bernhardstraat. Werkelijk een van de mooiste
buurten van de hele stad qua opzet,
groen en architectuur maar dit terzijde.
Het was dit jaar voor het eerst ook mogelijk om online te doneren. Op 31 mei
was de afdracht aan het Oranjefonds bij
ons in huis, voor ons maar ook voor 27
andere organisaties. We mochten het
geld niet tellen, maar wel wegen. De
zwaarste bus was van Judith, maar alle
collectanten willen we hartelijk bedanken voor hun inzet.
Op 2 juli maakt het
Oranjefonds bekend
hoeveel we precies
hebben opgehaald.
Onze schatting zit op
€ 300,-
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Afscheid van een engel
Je hebt mensen en mensen, vrijwilligers en vrijwilligers. Iedereen is
even waardevol maar sommigen maken wel een bijzonder verschil
We hebben de afgelopen periode van
band tussen haarzelf en
verschillende vrijwilligers die hier langere de mensen om haar heen, en dat zonder
tijd actief waren afscheid moeten neéén woord Nederlands te spreken!
men. Eentje was Angela, op woensdag
actief als gastvrouw in de koffie inloop.
Zij heeft een baan gekregen.

Ze vertrekt omdat ze de pensioengerechtigde leeftijd ruimschoots heeft
bereikt en ze gaat in Sint Maarten
wonen bij haar zoon. Bij het afscheid
hebben velen het niet droog kunnen
houden. We kunnen haar alleen
maar alle goeds toewensen.

Gladis was op 30 mei hier voor het laatst
en haar gaan we bijzonder missen, niet
zozeer vanwege haar werk, dat ze bijzonder goed en vol overgave deed
(schoonmaken kantoorruimtes op
woensdagochtend), maar meer vanwege
haar persoonlijkheid. Wanneer zij het
pand betrad op de woensdagochtend
stond ze te lachen met haar armen wijd
open en dan was iedereen uitgelaten en
ze knuffelde iedereen. En dat al meer
dan 2 jaar. Zo schiep ze een bijzondere

Herinrichting buitenruimte

Huiswerkhuis.

Voor het huiswerkhuis nadert het eind
van het schooljaar. Onderwijs kent altijd
2 verschillende jaren, kalenderjaar en
schooljaar. Er is dit schooljaar weer ijveWe hebben enorm veel plezier van het
voor het opruimen en verfraaien van de rig gewerkt door de leerlingen en de
feit dat we al bijna een jaar een goede
directe omgeving en daar heeft hij ook
tutoren De twee leerlingen die examen
betrokken beheerder hebben.
contact met de gemeente bij. Het laatste moesten doen, zijn gelukkig beiden geslaagd en de andere leerlingen zijn door
goede idee dat ook is uitgevoerd is het
Niet alleen zorgt hij ervoor dat het genaar het volgende schooljaar. Het aantal
vervangen van de aloude fietsenrekken
bouw in orde is rond het ruimtegebruik
leerlingen bleef ongeveer constant op
voor de deur voor beugels. Hier heeft de
gemiddeld 20 leerlingen. Sommige leeren de verhuren, maar hij maakt zich ook
afdeling stadswerken van de gemeente
lingen komen 3 of 4 keer per week, andruk om de omgeving van het gebouw.
Dordrecht voor gezorgd.
deren 1 of 2 keer per week en er zijn er
Samen met buurtbewoners zet hij zich in
ook die alleen komen om toetsen voor te
bereiden.
Ik wil de tutoren graag bedanken voor de
hulp die zij aan de leerlingen geven hebben en de leerlingen wil ik bedanken
voor de goede sfeer die er in het huiswerkhuis was dit afgelopen schooljaar.
Ik wens iedereen een fijne vakantie met
mooi weer en leuke dingen.

Oude fietsenrekken vervangen door moderne beugels met dank aan de gemeente
Dordrecht, afdeling stadswerken.

Maandag 10 september gaat het huiswerkhuis weer open en starten we uitgerust aan een nieuw schooljaar.
Gerard Vetter , coördinator huiswerkhuis
van Stichting de Buitenwacht.
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Vaste activiteiten
Vakantiesluiting van 30 juli tot 26 augustus
Koffie-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
Creatieve werkplaats:
maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.30 uur
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
Eethuis:
Iedere donderdag 17.30 uur
Bijdrage voor volwassenen € 5,-. Voor kinderen tot 12
jaar € 2,50
Lunch:

Nieuwe computers
Dankzij de bijdragen van 2 fondsen, te
weten de Fundatie van de Santheuvel en
de Van der Mandele Stichting die ons
project beide steunen voor een bedrag
van € 1.500,- is het voor ons mogelijk om
nieuwe computers aan te schaffen voor
de wijkwinkel en voor de administratie.

iedere dinsdagmiddag om 12.30 uur. Bijdrage € 2,50
De Prikkel ( vanaf september weer)
Open praatgroep. Iedere dinsdagmiddag om 13.15 uur
Yoga:
iedere donderdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur
Wereldpercussie
iedere zaterdag van 11.00 - 13.00 uur
Kookhuis voor tieners
Iedere laatste zaterdag van de maand van 16.00 tot
20.00 uur
Digitale vaardigheden ontwikkelen
elke donderdag van 12.00 tot 15.30 uur. Bijdrage € 0,50
per half uur
Summat:
Elke maandag van 13.00 tot 17.00 uur
Jai Ho:
Elke maandag van 18.00 tot 21.00 uur

een bijzonder krachtige computer beschikken voor het bijhouden van onze
website en onze pagina’s op facebook,
buurbook, twitter, linkedin en Wehelpen.

Hier zijn we erg blij mee omdat we ook in
de toekomstige jaren digitaal volledig bij
de tijd kunnen blijven en we gaan over

Sponsoren
Ons werk wordt momenteel mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun
van particulieren, de gemeente Dordrecht, de stichting Vrienden van De
Buitenwacht, Kiwanis en het Oranjefonds. We zijn altijd op zoek naar nieuwe fondsen en donateurs om ook in de toekomst ons belangrijke werk
voort te blijven zetten.

Bijdragen?
Als u ook wilt bijdragen dan kan dat door uw gift over te maken naar:
IBAN NL55 INGB 0001 6278 54. Omdat wij geregistreerd staan als ANBIinstelling is uw gift aftrekbaar voor de belasting. Op onze website vind u
onder ANBI-gegevens onze projectplannen en jaarverslagen. Het verslag
van 2017 is onlangs bijgevoegd.

