December 2019

Nieuwsbrief
Bericht van het bestuur

Unieke kalender

Dit is de laatste nieuwsbrief van het
jaar. We zijn van naam veranderd,
van SSKW naar SPUI93. Wat blijft: we
zijn een vereniging met, voor en door
onze leden. Veertig jaar geleden opgericht om diensten te verlenen, en
dat blijven we doen. In de laatste ALV
is besloten dat we onze gebouwen
verkopen. Inmiddels is de verkoop
rond. De opbrengst gaan we investeren in het nog beter doen van onze
opdracht: initiatieven vanuit de stad
en regio tot bloei laten komen.

Deze kalender met prachtige foto’s
van vrijwillige inzet is bij SPUI93 te
koop voor slechts € 5,-

Heel veel dank voor alle steun die jullie het afgelopen jaar hebben gegeven. Jullie zijn binnen komen lopen,
hebben taart en bloemen gebracht,
de medewerkers bedankt voor alle inzet en af en toe ook boos geweest om
hoe dingen soms lopen. Jullie betrok-

kenheid heeft ons als bestuur en alle
medewerkers veel goed gedaan, en
we zien ernaar uit het komend jaar en
jaren met jullie op te trekken voor alle
initieven die hier worden genomen.
Alvast een oproep aan de leden: op
17 februari, van 17.00 tot 20.00 uur is
er een bijeenkomst om mee te denken over de toekomst van SPUI93. Je
input hierbij is van harte welkom!
Fijne feestdagen, een goed uiteinde
en een gezond, voorspoedig 2020

Kerstsluiting

SPUI93 is van vrijdag 20 december
t/m 5 januari gesloten!

In vijf weken Vertrouwenspersoon
Op dinsdag 3 maart 2020 start de training Vertrouwenspersoon bij SPUI93.
Tijdens vijf bijeenkomsten maken de
deelnemers kennis met gesprekstechnieken en doen zij praktische oefeningen onder leiding van een ervaren
trainer. Na afloop ontvangen zij een
landelijk erkend certificaat. De training is geschikt voor medewerkers
van kleine (vrijwilligers)organisaties.
Deelnemers kunnen na afloop van de
training starten als vertrouwenspersoon. Nascholing en coaching is wenselijk en wordt aangeboden aan iedere
deelnemer die met goed gevolg de
training heeft gevolgd.

Betrouwbaar aanspreekpunt
Na het volgen van de training kunnen
deelnemers als vertrouwenspersoon
in eigen kring functioneren. Andere organisaties kunnen gebruik maken van
de vertrouwenspersoon bij SPUI93. In
ieder geval is het belangrijk dat medewerkers of vrijwilligers een aanspreekpunt hebben bij ongewenste situaties
als pesten of discriminatie. Tijdens de
training leren de deelnemers hoe ze
hiermee om kunnen gaan. De training
kost € 300,- per persoon en wordt georganiseerd door Compas Opleidingen Training & Adviescentrum, erkend
door PIO Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. Ook meedoen? Neem
contact op met SPUI93.

Nieuwjaarsreceptie
Op vrijdag 17 januari, van 16.00 tot
18.00 uur is de Nieuwjaarsreceptie
bij SPUI93. Je bent van harte welkom om samen te proosten op het
nieuwe jaar!

Drecht matcht is nieuw en speciaal
ontwikkeld voor vrijwillige inzet.
Bij deze tool staat niet de vacature,
maar de mens en/of de organisatie
centraal. Betere matches, op maat en
bijvoorbeeld ook voor projecten of
losse klussen zijn het resultaat. Kijk
voor meer informatie of aanmelden
op www.drechtmatcht.nl

Meedoen maakt gelukkig, SPUI93 maakt het mogelijk
Spuiweg 93, 3311 GT Dordrecht, 078 6137029, contact@spui93.nl, www.spui93.nl

Hulp in praktijk

Meer vrijwilligers in Zwijndrecht?

HiPhelpt is al 5 jaar een hulpverlenend
vrijwillig netwerk in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. HIP vrijwilligers
bieden in hun eigen buurt praktische
hulp aan mensen die geen eigen sociaal netwerk hebben en geen financiële middelen om betaalde hulp in te
schakelen. Denk aan begeleiding naar
een ziekenhuis, klusjes in en om het
huis, het doen van boodschappen en
bezoek bij eenzaamheid.

We horen het regelmatig in Zwijndrecht, er is behoefte aan vrijwilligers!
Onze vraag: welke vrijwilligers? Jongere vrijwilligers, vrijwilligers met ervaring, voor in de zorg of in de natuur, duurzaam of kortdurend, voor een klus,
om mensen te bezoeken, te organiseren of te besturen.

De vrijwilligers komen allemaal uit de
lokale kerken, maar HiP is er voor alle
bewoners van Hendrik-Ido-Ambacht
en Zwijndrecht.

Het Oranje Fonds organiseert op 13 en 14 maart 2020, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen
uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Doe je mee?

HiP wil met een groeiend aantal hulpvragen tegemoet komen aan de invulling ervan. Financiële steun, maar
vooral ook steun als vrijwilliger is
hiervoor belangrijk. Bel voor meer informatie hierover naar 078 780 23 42.
Via de website kun je hulp aanvragen
of aanmelden als vrijwilliger. Kijk op
www.hipvanatotz.nl

SPUI93 staat klaar met raad en daad om je erbij te ondersteunen. Bel gerust
voor een gesprek over vraag en aanbod en alle andere mogelijkheden die
SPUI93 levert om het vrijwilligerswerk goede invulling te geven en aantrekkelijk, veilig en interessant te maken.

NLdoet, doe je mee?

Actie tegen eenzaamheid
In deze donkere wintermaanden is
HipHelpt een actie gestart tegen eenzaamheid. Zo werkt het: HipHelpt
brengt mensen in contact met vrijwilligers uit de buurt. Samen koffie drinken, een spelletje doen of een wandeling maken. Dat kan wat licht brengen
in de donkere dagen.

Wij feliciteren onze leden met deze mooie prijzen!
Op zaterdag 7 december 2019 heeft
wethouder Peter Heijkoop de Dordtse
vrijwilligersprijzen uitgereikt in het
Theatercafé van Kunstmin.
De eerste prijs is gewonnen door
speeltuinvereniging Oosterkwartier, de
tweede prijs door Moeders Informeren
Moeders en de derde prijs ging naar de
Unie Van Vrijwilligers met het project
zwemmen met gehandicapten. Naast
de drie winnaars waren ook Vrij Kindertheater Dordrecht en Molen Kyck
over den Dyck genomineerd. Zij kregen
de aanmoedigingsprijs van € 250, -.
Waardering
Er is geen sprake van verliezers, alle
vrijwilligersorganisaties
verdienen
waardering voor hun werk. Toch moest
er een keuze gemaakt worden en die

viel op Speeltuinvereniging Oosterkwartier. De jury sprak lovend over hun
brede betrokkenheid bij de wijk. Er zijn
niet alleen activiteiten voor kinderen,
maar ook voor ouderen in de wijk is er
aandacht. Ook biedt de speeltuinver-

eniging stageplaatsen voor jongeren
van Speciaal Onderwijs De Stroom. Na
een jaar van investeren in de speeltuin
ontvingen de vrijwilligers daarom afgelopen zaterdag de eerste prijs.

De vrijwilligers van speeltuin Oosterkwartier

