Beste professional,
Met deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte houden over alles rondom de Buurtaanpak Zwijndrecht!

ARMOEDE IN DE BUURT | Netwerkevenement 14 mei
Op 14 mei vond het eerste netwerkevenement van de Buurtaanpak plaats. Ruim 60 professionals hebben
geluisterd naar presentaties van de Buurtaanpak en Team Samen Doen. Met elkaar hebben we een
heerlijke maaltijd op van de Wijkkeuken en geluisterd naar de bijzondere presentatie van Rob van
Vlokhoven over Hostmanship.

Daarnaast hebben we met elkaar de applicatie Sparen door Besparen onder loep genomen. Jullie input
met verbeterpunten is een hele waardevolle opbrengst van de middag! We gaan er hard mee aan de slag
en houden jullie op de hoogte over de ontwikkelingen. Klik hier voor het video verslag van het event!

BACK TO WORK
Save the date! Op donderdagmiddag 12 september is er een
nieuw netwerk evenement van de Buurtaanpak. Dit event zal
plaatsvinden in het gloednieuwe Buurtlabb in de Kapitein
Horsmanflat 40. Meer info volgt snel!

BUURTSAFARI
Op 12 juni is de gemeenteraad van Zwijndrecht op Buurtsafari geweest met team Buurtaanpak! Samen zijn
we langs onze 10 buurten gefietst. Raadsleden zijn in gesprek gegaan met betrokken bewoners, om meer
te horen over alle projecten in te buurt. Benieuwd naar de Buurtsafari? Bekijk hieronder de video >>

EEN DROOM KOMT UIT
Een lang gekoesterde wens van Elvedina Omanovic, oprichtster van Stichting Mimima Zwijndrecht, is in
vervulling gegaan! Op 1 juli heeft zij van Trivire de sleutel gekregen van een opslagruimte in de

Planetenbuurt. Hier kan Elvedina al haar spullen in opslaan die zij krijgt voor haar stichting. Dit zonder
kosten, vanuit het samenwerkingsverband de Buurtaanpak. Fantastisch!

#HOEHELPJIJ?
Op de Facebook en Instagram kanalen van de Buurtaanpak liep afgelopen maand de campagne
#HOEHELPJIJ? Doel van deze campagne was om meer vrijwilligers voor Team Samen Doen en de
Buurtaanpak te werven. En met succes: de aanmeldingen vliegen binnen! In de campagne vertellen drie
vrijwilligers van Team Samen Doen over hun ervaringen.
Blijf over alles rondom de Buurtaanpak op de hoogte via de website, Facebook en Instagram pagina!

Stuur deze nieuwsbrief vooral door naar je collega's!

