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Nieuws uit het bestuur 
 

 

Het is al een tijdje stil vanuit het bestuur over wel en wee 

van De Buitenwacht. Dat wil niet zeggen dat er niets is ge-

beurd, integendeel: door allerlei interne en externe ontwik-

kelingen heeft het bestuur het erg druk gehad en wij willen 

jullie nu graag over een en ander informeren. 

Intern: 

 Er is veel tijd en energie gaan zitten in een aantal vrij-

willigers bij de wijkwinkel. We namen helaas afscheid 

van oude mensen en in januari zijn er een aantal nieu-

we mensen voor de wijkwinkel gekomen. We zijn erg 

blij met Rian Vijfwinkel, coördinator, Eric Noordzij, Erica 

van Dijk en Mohammed Boh die de ondersteuning van 

de mensen voortvarend en professioneel oppakken. 

Ook zijn er gesprekken met het wijkteam in Krispijn om 

de samenwerking te versterken. 

 De administratieve kracht is een aantal maanden ziek 

geweest en dit betekende dat bestuursleden een aan-

tal administratieve taken tijdelijk op zich hebben geno-

men. Ook heeft Andrea Horsten meegeholpen om de 

financiële administratie op orde te houden 

 Buitenwacht doet mee aan Fonds Franciscus 

 De Buitenwacht is door Kansfonds geselecteerd om 

 mee te doen aan Fonds Franciscus. Fonds Franciscus 

 biedt een vangnet voor de meest kwetsbare mensen in 

 de samenleving. Mensen die in een situatie verkeren 

 waarin hun menselijke waardigheid in het geding is. 

 Inloophuizen  zoals De Buitenwacht zijn een onmisbare 

 voorziening in het omzien naar de meest kwetsbare 

 mensen. Wij bieden een plek waar mensen gezien en 

 gehoord worden en ruimte kan ontstaan voor hoop en 

 perspectief. Inloophuizen zijn voor de meest kwetsbare 

 mensen in de samenleving van zeer grote waarde; een 

 van de weinige plekken waar ze nog contact van 

 mens tot mens hebben. Veel inloophuizen waaronder 

 De Buitenwacht hebben moeite om hun financiële ex-

 ploitatie rond te krijgen of noodzakelijke nieuwe activi-

 teiten op te starten.  Kansfonds wil graag een bijdrage 

leveren aan de continuïteit van de inloophuizen. Hiervoor is 

samen met de inloophuizen een programma ontwikkeld dat 

tastbare oplossingen biedt voor het structurele voortbestaan 

van de sector. Voor De Buitenwacht betekent dit een financi-

ële exploitatieondersteuning en inhoudelijke ondersteuning 

ter versterking van de inloopfunctie voor de komende 4 jaren. 

Door deze ondersteuning hebben we een coach voor 12 uur 

per week kunnen inhuren. Zij heet Ellen van ’t Zelfde  die de 

vrijwilligers zal begeleiden en een  onderzoek uitvoert welke 

ondersteuning de vrijwilligers structureel nodig hebben. Voor 

de zomervakantie zal dit onderzoek uitgevoerd zijn en zal het 

bestuur een aantal besluiten nemen over de organisatie

(structuur) en ondersteuning van vrijwilligers. Ook kunnen we 

de resultaten meenemen in het programma van Fonds Fran-

ciscus. 

 Het bestuur is uitgebreid met Saskia Franken die vol 

verve interne communicatie op zich heeft genomen.  

Extern: 

 De Buitenwacht wordt meer en meer gevraagd om 

mee te denken over aantal stedelijke ontwikkelingen 

die door de gemeente op de agenda zijn gezet. 

 “Je bent niet alleen” is thema in Dordrecht om een-

zaamheid te doorbreken en zowel de koffie inloop als 

het eethuis zijn mooie ontmoetingsactiviteiten die de 

gemeente waardeert en zo waardevol vindt dat ze na-

denkt om deze ook in andere wijken uit te voeren.  

Binnen het programma Armoede en schulden is vroegsignale-

ring en preventie een belangrijk onderdeel. De gemeente ziet 

dat ze niet alle bewoners met problemen rond armoede en 

schulden kunnen bereiken en hieruit is een initiatief ontstaan 

om ervaringsdeskundigen (mensen met ervaring rond armoe-

de) meer in contact te laten komen met mensen die in armoe-

de zitten. Het eerste pilot wordt uitgevoerd in de wijk Oud 

Krispijn. De Buitenwacht, Vivenz en Humanitas hebben hier-

voor een plan ingediend en zoals het er nu naar uitziet zal er in 

september gestart worden met een training voor ervarings-

deskundigen en daarna zullen de ervaringsdeskundigen naar 

ontmoetingsplekken in Oud Krispijn gaan om in contact te 

komen met de z.o.z.  
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De Passion 

Sfeerverslag “Je bent niet alleen” 

 mensen die nu niet bereikt wordt en te kij-

ken welke ondersteuning er nodig is. Vanuit 

De Buitenwereld doen hier 4 vrijwilligers aan 

mee.  

 Met woningcorporatie Trivire, Bibliotheek, 

Vogelnestje en Buurtwerk is De Buitenwacht 

bezig met het opzetten van een fijnmazig 

buurtnetwerk bedoeld om alle informele 

initiatieven en netwerken op te sporen, bij 

elkaar te brengen en te verstevigen. 

 De Buitenwacht heeft de samenwerking met 

Spui 93 (vroeger SSKW) versterkt en is een 

van de kernpartners van de nieuwe netwerk-

organisatie. Door en Pameijer zijn de twee 

andere organisaties. Samen verantwoorde-

lijkheid dragen en gebruik maken van elkaars 

expertise en ervaring. Dicht bij de mensen 

met betekenisvolle ontmoetingen ontstaan 

er mooie verbindingen.  

 

De Buitenwacht is een mooie vrijwilligersorganisa-

tie, volop in beweging en dicht bij de mensen. Dat 

begint zijn vruchten af te werpen. 

 

 

Ik wens u veel leesplezier. 

Riet Duykers 

Voorzitter  

 

 

 

In april werd The Passion uitgevoerd 

Dordrecht, met als thema 

#jebentnietalleen. Ook de gemeente 

organiseerde allerlei leuke evenemen-

ten. Pameijer, De Buitenwacht en kerk 

in Krispijn sloten hier graag bij aan.  

Samen met Pameijer hebben we op 9 

april een heerlijke high tea en bingo 

georganiseerd. Die werd goed bezocht 

en veel bezoekers zijn blij naar huis ge-

gaan. 

Samen met Kerk in Krispijn hadden we 

een mooi programma op de dag van de 

Passion zelf. We begonnen met een 

maaltijd van onze chef Steven geïnspi-

reerd op wat het menu van de laatste 

maaltijd kan zijn geweest. Vervolgens 

kwam het spirituele inhoudelijke ge-

deelte verzorgd door dominee Joren 

Menkveld. Hier zijn kaarsen aangesto-

ken voor mensen die gemist werden. 

Vervolgens kregen we een mooi optre-

den van het koor Melange Rood en 

daarna begon live de uitzending vanuit 

ons mooie Dordrecht.  

De avond was druk bezocht en we heb-

ben veel nieuwe, maar ook oude gezich-

ten gezien van bezoekers die we al jaren 

missen. Voor de meeste bezoekers was 

het een mooie ervaring om dit samen te 

beleven en wat waren we trots op onze 

stad. 



Het Vrije Kindertheater  
heeft niet stilgezeten de afgelopen periode!  
Elke woensdagmiddag tussen 13.00 uur en 15.00 uur zijn 
kinderen welkom om bijeen te komen bij de Buitenwacht om 
gezamenlijk lekker onder te dompelen in de wereld van fan-
tasie! Je lekker verkleden, toneelstukjes zelf bedenken en 
opvoeren, het kan allemaal.  
Naast de wekelijke samenkomst hebben we ook onze eerste 
kinderdisco achter de rug! We hebben heerlijk gedanst, ge-
zongen en spelletjes gedaan. Alle kinderen hebben prijzen 
gewonnen in verschillende subcategorieën. Het was een heu-
se feestavond om nooit meer te vergeten en zeker voor her-
haling vatbaar.  
Ook hebben we deelgenomen aan de wijkpicknick in Krispijn. 
Kinderen konden zich komen verkleden, schminken of een 
leuke selfie maken die we hebben geplaatst op onze face-
bookpagina: Vrij Kindertheater Dordrecht.  
En er komt nog veel meer leuks aan! 7 juli aanstaande treden 
we op, op het parkfeest in het Wielwijkpark, met het toneel-
stuk dat door de kinderen zelf is geregisseerd. Kom je ook 
kijken? De kinderen kijken ernaar uit, maar zo’n groot optre-
den blijft natuurlijk ook altijd erg spannend! 
De zomervakantie komt er ook aan. Het theater-team is nog 
in beraad als het gaat om leuke zomeractiviteiten. Wil je op 
de hoogte blijven? Houdt dan onze facebookpagina in de 
gaten!   
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Huiswerkhuis 
In het huiswerkhuis van De Buitenwacht kunnen scholieren 
van het middelbaar onderwijs 4 dagen per week komen met 
een hulpvraag over hun huiswerk. Die vragen kunnen gaan 
over uitleg wat de bedoeling is van het huiswerk tot daadwer-
kelijk helpen bij het maken ervan. In de praktijk komen de 
meeste vragen over wiskunde biologie en aardrijkskunde. Er 
komen ook nog een aantal oud-leerlingen die inmiddels op het 
HBO zitten met vragen. Vaak of ik een geschreven tekst wil 
nakijken op spel-grammatica fouten.  

Ik ben zelf de coördinator van het huiswerkhuis en ben daar-
om 4 dagen per week aanwezig om 16.00 uur. Elke dag is er 
ook nog een tutor aanwezig om te helpen dus we zijn van half 
vijf tot half zeven met twee mensen aanwezig.  Op donderdag 

is er oud-leerling van het huiswerkhuis aanwezig die heel goed 
is in wiskunde en natuurkunde , op dinsdag komt er ook ie-
mand die goed is in scheikunde.  

Het huiswerkhuis voorziet nog steeds in een behoefte. We zijn 
er in het jaar 2000 mee begonnen en in al die jaren hebben we 
naar 2 leerlingen die gezakt waren voor hun eindexamen en 3 
leerlingen met een herexamen die daar toen voor geslaagd 
zijn.  

In september begint het nieuwe schooljaar weer en dan ko-
men er meestal na het herfstrapport weer nieuwe aanmeldin-
gen. Er zijn ook leerlingen die in de loop van het schooljaar 
niet meer komen omdat ze hun huiswerk wel zonder hulp kun-
nen maken. Dat is het doel waarnaar we streven. 

Gerard Vetter 

Burendag 

Burendag is dankzij het Oranjefonds een jaarlijks begrip ge-

worden waar we deze keer ook weer aan meedoen. 

Bij ons gaat dit plaatsvinden op 29 september. Bij ons zijn alle 

ingrediënten aanwezig om er een muzikaal en culinair festijn 

van te maken. 

Vrouw en licht 
Vooraankondiging evenement op 25 oktober 

In het kader van het project “Dochters van Dordrecht” neemt 

Stichting Abhilasa Global Serve het initiatief om in samenwer-

king met De Buitenwacht de bijeenkomst “Vrouw en Licht” te 

organiseren. Met deze activiteit wil stichting AGS zich aanslui-

ten bij de activiteiten van het Project “Dochters van Dor-

drecht” gecoördineerd door Platform Vrouwen Kunnen Alles. 

Vanuit de specifieke culturele eigenheid van de Hindoestaanse 

doelgroep is de rode draad tijdens deze activiteit: de rol van de 

vrouw in vele facetten belicht met het thema “Vrouw en Licht” 

en staat in het teken van het Lichtfeest. 

In de volgende nieuwsbrief komt meer informatie over de in-

houd van het programma. 

Kopij nieuwsbrief 

De uiterste datum om kopij aan te leveren voor de nieuws 

van 1 oktober is 23 september. 

Ben jij iemand die geregeld een activiteit van De Buitenwacht 

bezoekt en vind je het leuk om daar eens iets over te schrij-

ven? Dan heb je kans dat het hier geplaatst wordt. Je kan kopij 

aanleveren door het te mailen naar: 

 kantoor@buitenwachtdordrecht.nl 

Vakantiesluiting 

Deze zomer zijn er geen Buitenwachtactiviteiten 

van 5 tot en met 30 augustus.  

De voedselbank op vrijdag gaat nog wel gewoon 

door.  

We wensen iedereen een fijne zomer toe. 



Vaste activiteiten  

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 

Volwassenen € 5,-. Voor kinderen tot 12 jaar € 2,50 

Lunch: 

iedere dinsdagmiddag  om 12.30 uur. Bijdrage € 2,50 

Nederlands oefenen 

Open praatgroep. Iedere dinsdagochtend om 10.00 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 

Summat: 

Elke maandag van 13.00 tot 17.00 uur 

Jai Ho: 

Elke maandag van 18.00 tot 21.00 uur 

Bella Donna’s 

Elke laatste vrijdag van 19.30 tot 23.00 uur 

Vrij Kindertheater Dordrecht 

Elke woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 

Krachtvrouwen 

iedere maandag van 19.30 tot 22.00 uur 

Sponsoren 
Ons werk wordt momenteel mogelijk gemaakt dankzij de financi-

ële steun van particulieren, de gemeente Dordrecht, Fonds Fran-

ciscus, Stichting Vrienden van De Buitenwacht en het Oranje-

fonds. 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 

ANBI-instelling is uw gift aftrekbaar voor de belasting. Op onze 

website vind u onder ANBI-gegevens onze projectplannen en 

jaarverslagen.  

Bella Donna’s 

Een nieuwe activiteit in De Buitenwacht, maandelijkse soos-

avond voor vrouwen. 

Op 9 maart is er door oud-medewerksters van De Buitenwacht 

en hun inmiddels volwassen dochters een spetterend vrou-

wendagfeest georganiseerd. Het organiseren van dit feest 

bracht zoveel plezier en inspiratie naar boven dat de werk-

groep zin heeft gekregen om maandelijks een soosavond te 

organiseren en we hebben inmiddels de eerste twee edities 

achter de rug. Dat waren gezellige bijeenkomsten met hapjes, 

dans en karaoke. De komende avonden beginnen met een 

activiteit rond een thema, en we sluiten feestelijk af.  

Vind je het leuk om met vrouwen onder elkaar plezier te ma-

ken en ervarin-

gen te delen, 

mogelijk 

vriendinnen te 

maken, kom dan 

gezellig langs op 

een van onze 

soosavonden. 

https://www.kansfonds.nl/franciscusfonds/

