talentenbank@hetgegraaf.nl
Een uurtje van je tijd voor een zonnetje in de dag
Dat doet Esther en zij heeft na een lieve kennismaking met Riet
voortaan een aangenaam uurtje gepland staan, dat zij samen erop
uit gaan of praten over levenservaringen en liefhebberijen.
Wie helpt nu wie?

Ieder een talent
Twee jonge vrouwen, allebei met bijzondere
talenten maar door omstandigheden beperkt,
helpen elkaar. Zij delen nu technische kennis
en jeugdig enthousiasme voor cosplay.

Jong helpt oud

Een bewoonster
doet het warme
aanbod om
regelmatig een
hartige maaltijd
te bezorgen bij een buur in de wijk die
wel een opkikker kan gebruiken.
Houd je ook regelmatig een portie
over en wil je daar liever iemand blij
mee maken dan weggooien?
Laat het ons weten !

Je weet precies hoe en waar het plat dak gerepareerd moet worden
maar door hoge leeftijd mag je zelf het dak niet meer op. Gelukkig is
er dankzij de Talentenbank een jonge buurman die met het klusje wil
helpen.

Hulp met Taal
De groep, die graag het Nederlands wil oefenen met ontmoeting
en gesprek op dinsdag van 10 tot 11 uur, varieert regelmatig van
cultuur. Het is fijn dat er ook nieuwe begeleiders aansluiten die
hun eigen inbreng hebben. Melanie helpt nu met persoonlijke
oefening en Ben heeft ervaring in begeleiding naar opleidingen.
De verschillende culturen, Arabisch, Turks, Afrikaans, Midden
Oosten, Aziatisch, worden ook verdeeld over Jeanne en Désirée.
Per 1 november komt Kubilay weer om samen met de Oekraïense
mensen Nederlands te leren.
Deze samenkomst tijdens de Taalmorgen brengt
zoveel meer. Behalve elkaar verstaan, gaan we
elkaar ook beter begrijpen, door elkaar te kennen
kunnen we ook verbinden en vriendschap leidt
weer tot deelname in de buurt.

Koffie(B)uurtje 1 november
om 19.30 u in de Hijskraan
eerste dinsdagavond van de maand
Voor vragen, aanbod of info over de wijk.
Thema: Wat leeft er
onder het dak?

Contact
Lieneke Verspaandonk
talentenbank@hetgegraaf.nl

 06-52 17 49 10

De Wijkcommissie werkt met het programma
en bestaat uit 2 onderdelen:
1.

De Talentenbank waarbij vraag en aanbod van
bewoners bij elkaar gebracht worden onder begeleiding
van professionele ondersteuning. Ook worden
bewoners uitgenodigd om maandelijks naar het koffie
uurtje te komen om elkaar beter te leren kennen. Met
kennen en gekend worden hopen we zo te bereiken dat
buurtbewoners elkaar herkennen in de wijk om zo een
bijdrage te leveren aan onze doelen
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2.

Fijn wonen
Elkaar helpen
Je thuis voelen in de wijk
Lekker spelen en ontmoeten
Samen doen

Ondernemend Gegraaf. Middels dit programma
bouwen we aan een netwerk van ondernemers uit de
wijk. Immers ook zij zijn inwoners van de wijk en
kunnen bijdragen aan activiteiten in de wijk of elkaar
ondersteunen.

De kruisbestuiving die ontstaat door deze 2 elementen van
het programma aan elkaar te verbinden levert mooie
matches op. Door ondersteuning vanuit dit programma van
zowel bewoners als ondernemers en sociale partners is een
netwerk gegroeid, dat samenwerkt om de projecten te
realiseren. Daarvoor moet je elkaar wel leren kennen, dat is
wat we tijdens de netwerkavonden met ondernemers
vooral ook doen. Elkaar leren kennen en elkaar aan
betaalde opdrachten helpen.

We willen ondernemers een plek geven waar ze gratis
nieuwe diensten of producten kunnen aanbieden aan
bewoners uit de wijk middels een workshop of
presentatie. Elke ondernemer krijgt de gelegenheid zich
zo te presenteren in de wijk en in onze pr-uitingen. De
spelavonden van Spelletjekopen.nl is hieruit
voortgekomen en ook de aanwezigheid van deze WIJKondernemer bij de kerstmarkt van de Wijkcommissie is
een voorbeeld van de mooie kruisbestuiving.
Door zelf het goede voorbeeld te geven en onze partners
te vragen dat ook te doen, door zoveel mogelijk als kan
het geld uit te geven binnen onze eigen wijk, willen we
bijdragen aan de wijkeconomie. Om dit thema verder
handen en voeten te geven gaan we op zoek naar een
bestuurslid met interesse voor dit thema.
Wellicht kan een mooie stageopdracht hiervoor ook de
eerste stap zijn. Wij hebben afgelopen jaren goede
ervaringen opgedaan met de stagiaires via de WEREDI en
FONTYS afdeling pedagogiek.
Doe jij mee? Neem dan contact op met Ine of Lieneke, ze
zijn dinsdagochtend bereikbaar bij de Hijskraan of via de
mail talentenbank@hetgegraaf.nl en via 06-52174910 .

De samenwerking tussen Sportstuif Valkenswaard en The
Handmates is daar een prachtig voorbeeld van! Die vonden
elkaar tijdens een netwerkavond en doen nu zeker eens per
maand zaken met elkaar!
We willen kennis en kunde delen en ze meenemen in de
thema’s die op ons afkomen. Welke ondernemers willen en
kunnen met hun diensten of producten aanhaken op
bovengenoemde wijkthema’s.

https://www.spelletjekopen.nl/contact-pagina

SPELLETJESAVOND
info@spelletjekopen.nl
Vrijdag 18 november - 19 tot 20.30 uur - Hijskraan

