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Even voorstellen
Na bijna een jaar invallen, eerst voor Jette bij Burenhulp, daarna in de
Kringloop zet Paulien er een punt achter, maar ze heeft de smaak van het
sociaal werk wel te pakken. Lees het interview met haar door Annelies op
de laatste pagina.
Harold Kreuk is de nieuwe coördinator van de vrijwilligers van de
Kringloop. We hebben een goede opvolger gevonden in Harold. Want
zolang Hilde afwezig is, verdienen de vrijwilliger goede ondersteuning.
Harold gaat 16 uur per week aan de slag en overlegt met Jette over zijn werkzaamheden.
Afscheid Sacha
De hoop die groeide na een jaar van chemo’s en
stamceltransplantatie werd direct na de zomer de bodem in
geslagen. De leukemie was terug en er was geen behandeling meer
mogelijk. De wereld verliest een hele leuke knul in Sacha, een jaar
geleden nog vol levenslust. Voor Hilde en Willie, de vader van
Sacha, een ondraaglijk verlies. Heel veel vrijwilligers, maar ook
buurtbewoners en bezoekers leefden hen mee. Als Kerk&Buurt
organiseerden we een bescheiden herdenking in de Schakel. Deze
link https://buningja.stackstorage.com/s/cbhnL2jQION9iRl8 biedt de mogelijkheid om terug te kijken.

Ricciotti komt weer
Het Riciotti-ensemble is inmiddels aan vaste waarde
van Kerk&Buurt geworden. Zondag de 23e komen ze
weer naar de Nassaukerk. Deur open vanaf 18.00
uur. Concert van 18.30 – 19.30 uur daarna nog een
feestelijk momentje van Kerk&Buurt zelf.
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Kringloop: omzet stijgt
We merken dat de omzet van de Kringloop behoorlijk stijgt. Oorzaken zullen
een mix zijn van minder koopkracht, meer armoede, meer bekendheid en
een uur langer open.
We hebben dat geld ook nodig, want de offertes voor de
uitbreiding/verbouwing van onze kringloop zijn inmiddels achterhaald. En de
energierekening gaat ongetwijfeld stijgen.
Daarom willen we 10.000 euro apart zetten om die kostenstijging te dekken.
Het besluit over de uitbreiding vraagt akkoord van de Protestantse Kerk
Amsterdam als huisbaas en dat duurt helaas erg lang.

Filah gaat weer 3 dagen per week open.
Afhalen kan niet meer: dat werd te ingewikkeld met de logistiek.
Wel bezorgen we nog aan huis voor mensen die echt niet kunnen
komen door mobiliteitsproblemen. Gasten nemen dan maaltijd
mee naar een vast contact. Zo doen we dat: samen komen we er
wel.
Vanaf 1 november ook weer op woensdag open.
Wij zijn altijd op zoek naar koks. Maar is koken niet jouw ding: we
kunnen altijd snijhulp en gastheren/-vrouwen gebruiken.
Verder merken wij zelf ook dat de kosten voor de boodschappen stijgen. Terwijl de koopkracht daalt
en de energiekosten toenemen. Mensen kunnen we dus niet méér voor de maaltijden laten betalen.
Het bestuur heeft daarom besloten de kosten niet te laten stijgen. Als de koks het niet redden dan
past het bestuur uit algemene middelen het verschil bij.

“Ik red het niet meer”

Het programma Ik red het niet meer van BNN/VARA heeft opnamen gemaakt in Filah. Het
Parool schreef weer een leuk stukje over en merkte op hoe kok Henk Asbreuk tijdens het
koken een gedicht schreef en later voordroeg.
Teruglezen: https://www.parool.nl/ws-b7bd0cf2
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Weer/meer onder de mensen
De vragen naar meer sociaal contact
in plaats van enkel klusjes aan huis of
boodschappen doen nemen toe. We
signaleren de risico’s van sociaal
isolement en willen graag extra
inzetten op meer sociaal contact. Niet
alleen door buurmaatjes te koppelen
aan buurtbewoners die vragen om
zo’n geregeld contact, maar we willen
mensen weer meer onder de mensen
brengen als hun gezondheid dat toe
staat. Dat is niet eenvoudig en vaak
werk van de lange adem.
Drempelvrees wegnemen, een geschikte activiteit vinden, zorgen dat mensen tijd krijgen om daar te
wennen. Al met al tijdrovend en succes is niet verzekerd. We hebben bij verschillende fondsen
middelen aangevraagd om deze aanpak, die we Burenhulp Plus noemen, te kunnen ontwikkelen.
Voordeel van Burenhulp is dat we de mensen al kennen en dat Jette als voorzitter van het Platform
Informele Zorg in West over heel veel kennis van activiteiten beschikt.

Masterclass Jezelf in anderen verplaatsen
Ook bij Burenhulp gaan we aan de
slag met intervisiebijeenkomsten voor
de vrijwilligers én met zogenaamde
Masterclasses. Dit keer over ‘jezelf in
anderen verplaatsen’: compassie
vinden om anderen te begrijpen. Op
24 november: 10.00-12.00. Dit spreek
mogelijk ook andere vrijwilligers van
Kerk & Buurt aan. Daarom zijn de
masterclasses open voor álle
vrijwilligers van Kerk&Buurt.
Aanmelden bij Jette. Trainer: Anny
Birken van Carespace.

Schakel
We zitten weer al geruime tijd op de oude plek, boven,
naast de kerk. Er worden tegenwoordig ook tosti’s
gemaakt. Eleonora heeft besloten er als coördinator nog
een jaar aan vast te knopen. Daar zijn wij heel blij mee. Ze
verheft haar stem nooit, blijft altijd vriendelijk, maar “mijn
ja is ja en mijn nee is nee.” Binnenkort hebben we een
gezellige teambijeenkomst op 3 november. Met elkaar
doorpraten hoe het gaat bij een lekkere lunch.
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Schilderclub in Outsider Art
Vijf deelnemers van de schildersclub van Carla Baarspul in De Schakel exposeert binnenkort! Bij
galerie voor Outsider Art bij de Hermitage, Neerlandiaplein 7. Tijd: 19 oktober tm 27 november 2022
Het werk van de schilders maakt deel uit van de
tentoonstelling MIJN AMSTERDAM. Daarmee wil
Outsider Art Galerie een ode aan de stad brengen
met een veelkleurige presentatie. Niet alleen de
Amsterdamse outsider kunstenaars laten hun visie
op de stad zien, maar ook recente en nietbewoners.
Van de schildergroep in de Schakel doen er zeven
mensen mee:
Johannes, Muriel, Pieter, Rodney, Sanja, Stephan
en Theo.
Opening 27 oktober 15.00 uur.

Theo Bakker

Méér vrijwilligers!?
Geheel tegen de maatschappelijke trend in melden zich bij ons méér
buurtbewoners die vrijwilligerswerk willen doen. Steeds meer mensen
hebben er plezier in om iets te betekenen voor een ander en met andere
buurtbewoners samen te werken in een van onze projecten. En zoals je
weet: van vrijwilligers kun je als organisatie als Kerk&Buurt nooit genoeg
hebben. Iedereen is dus welkom en mag zeker nog iemand meenemen.

Koffieochtend bij Filah
Ontstaan in coronatijd draait op woensdagochtend
de koffie-inloop nog steeds in Filah van 10.00- 12.00
uur. Gastvrouwen Anneke, Sophia, Joy en Doris staan
klaar voor de buurtbewoners die een bakkie willen
doen.
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Paulien neemt afscheid of toch niet?
Komende week neemt Paulien afscheid van haar werk als coördinator van de
Kringloop bij Kerk & Buurt. Dat willen we niet zomaar laten passeren, want we waren
wat blij dat ze insprong in het gat dat Hilde achterliet toen die wegviel.
Annelies Faber ging in gesprek met haar over haar ervaringen bij Kerk & Buurt.

Wat is er anders voor je geworden?
‘Wat leuk is dat ik op straat mensen herken, en zij mij. Gegroet worden voelt goed
voor iedereen.’
Hoe kwam je bij K & B?
‘Wilma Dierx, vrijwilliger bij Filah en vriendin, vroeg mij. Zo raakte ik in 2020 in
coronatijd betrokken bij de maaltijdservice van Filah.’ En zoals vaker met
vrijwilligerswerk gaat: van het een komt het ander. Paulien ging aan het werk bij
Burenhulp tijdens Jettes reis naar Zuid-Amerika. ‘Ik was net twee weken aan de slag
toen Hilde uitviel.’ Paulien ging in op het verzoek om ook Hilde te vervangen voor de
coördinatie van de Kringloop. Van vrijwilliger werd zij beroepskracht.
Loopbaan switch
Het was wel gelijk het diepe in. ‘Ik overwoog al langer een carrièreswitch van grafisch
ontwerper - mijn werk tot dan toe - naar iets in de buurt met mensen.‘
Wat dat moest zijn, wist ik niet. Maar aan de slag gaan bij Kerk & Buurt, bood
ruimschoots kansen om te ervaren of het wat voor me was.’
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En beviel ‘t?
‘Zeker. Vooral het buurtwerk, burenhulp, er zijn voor mensen, dat vind ik het leukste
aan het werk bij Kerk & Buurt. Ervoor zorgen dat mensen die een beroep doen op
burenhulp de hulp krijgen die ze nodig hebben, is fijn om te doen. Een goede match
maken tussen hulpvrager en vrijwilliger maakt me blij.
In mijn werk in de Kringloop heb ik meer mijn weg moeten vinden, ook omdat ik nog
nooit in een winkel gewerkt had. Wat ik mooi vind aan het begeleiden van de
vrijwilligers is om te ontdekken waar ze goed in zijn en dat in te zetten. Toch merk ik
dat mijn hart meer bij het buurtwerk ligt en heb ik besloten me daar op te focussen.’
Waar ben je trots op?
‘Dat het me lukte om de maatjesavond voor de vrijwilligers van burenhulp te
organiseren en te begeleiden. Misschien ging niet alles goed, maar dat ik er stond,
maakte me wel trots.’
Mijn valkuil
‘Eén les heb ik intussen wel geleerd: het werk gaat altijd door en is nooit af.’ De kunst
is grenzen te trekken: telefoon uit als je klaar bent met werk, en niet ook thuis verder
gaan met regelen van dit of dat. Of zelf even de boodschappen doen voor die
hulpvrager omdat ik even geen vrijwilliger kan vinden. Loslaten is wat je in dit werk
echt moet leren. Dat vind ik best lastig.’
Tot slot
‘Mijn betaalde werk voor Kerk & Buurt stopt maar ik neem zeker geen afscheid. Ik
blijf als vrijwilliger betrokken bij Filah als kassier en gastvrouw. We blijven elkaar
zien. En ik word gewoon vaste klant in de kringloopwinkel! En als er subsidie komt
om het nieuwe project Burenhulp Plus te starten ben ik van de partij.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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