[Het project Samen Buurten wil de leefbaarheid in de wijk verbeteren, betrokkenheid van bewoners
en organisaties vergroten en ondersteuning bieden waar dat nodig is. Dit project is onderdeel van het
Wijkactieprogramma Nieuwland. Samen Buurten is een initiatief van Woonplus, SWS Welzijn, Seniorenwelzijn en het MDNW (maatschappelijk werk), in samenwerking met de politie, Gemeente Schiedam en
andere organisaties in Nieuwland. Op dit moment is het project gericht op de Loeffstraat, Albardastraat,
De Wildestraat, De Meesterstraat, en delen van de Mgr. Nolenslaan.]
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Samen Buurten
Het team van Samen Buurten heeft de afgelopen weken weer goede gesprekken gevoerd
met een groot aantal bewoners. Uit die gesprekken maken we op dat kou en vocht in de
woningen nog steeds een aandachtspunt blijft. Heeft u vragen hierover of misschien heeft
u andere problemen in en om het huis, dan kunt u vanzelfsprekend terecht bij Woonplus.
Maar Bewonersvereniging Wonen en Leven kan u misschien ook helpen. Bij voldoende
interesse willen zij een bewonerscommissie instellen voor de straten in uw buurt.
Heeft u interesse om deel te nemen aan die bewonerscommissie, dan kunt u bellen met
de bewonersvereniging tel 010-8851555.

Ouder Kind Centrum
De projectmedewerkers zijn met bewoners mee geweest naar het Ouder Kind
Centrum en naar ‘Samenspel Op Maat’
in Wijkcentrum Dreesplein. Moeders
spelen daar met hun kinderen en praten
met andere moeders. Bijvoorbeeld over
opvoeding. Het Ouder Kind Centrum is
een gezellige ruimte, met veel speelgoed
en comfortabele zitjes. Het centrum is
elke dag open van 9.00 tot 15.00 uur.
Ga vooral eens langs. Doen!

Thuisadministratie
Heeft u hulp nodig bij uw administratie, wilt u overzicht krijgen in uw uitgaven of heeft u
schulden gemaakt die u maar moeilijk in de hand houdt? Humanitas helpt u gratis bij uw
thuis-administratie. Voor contact kunt u bellen met Mirjam Hoeksema tel. 06-13090536 of
mailen naar Humanitas.ta.schiedam@gmail.nl
U kunt ook contact opnemen met de projectmedewerkers van Samen Buurten.

Nieuwe bewoner
Wij hadden een ‘Samen Buurten´- gesprek met
Billy, een nieuwe bewoner van de Loeffstraat.
Samen Buurten heeft hem eind vorig jaar in
contact gebracht met Jongeren Aan Zet. Daar
doet hij nu vrijwilligerswerk als mentor. Zo praat
hij met Mehmet (rechts op de foto) over werk,
school, vrije tijd en andere dingen die hem bezighouden. Billy is enthousiast over Jongeren Aan
Zet. Bij JAZ is er belangstelling voor elkaar en
het is er gezellig. Afgelopen periode zijn medewerkers en jongeren zelfs met elkaar op vakantie
geweest. Billy is positief over het contact met
Samen Buurten. “Dit is een zinvolle manier om
buurtbewoners te benaderen. Je kunt ze helpen
nieuwe stappen te zetten waardoor ze verder
kunnen komen in hun leven.”

’t Puttertje
Kent u ‘t Puttertje al? Hier kunnen oudere
buurtbewoners elke dag terecht voor een
spelletje en een praatje, onder het genot
van een kopje koffie of thee. En sinds kort
is er ook een jeu de boules baan. Met het
voorjaar in zicht wellicht een leuke gelegenheid om eens kennis te maken met andere
buurtbewoners en een balletje te gooien.
‘t Puttertje
Mgr. Nolenslaan 131
Elke werkdag van 10.00 tot 12.00 en van
14.00 tot 16.00 uur.

Aan een goede buur...
heb je wat
Op De Wildestraat ontmoetten we twee buurvrouwen die samen leuke dingen doen en ook
steun hebben aan elkaar. Zo drinken ze vaak
koffie samen, zorgen ze voor het huis als de
ander op vakantie gaat en ondersteunen ze elkaar als ze bijvoorbeeld naar de dokter moeten.
Fijn… zo’n buurvrouw!

Contact
Samen Buurten
(bij Communicatiebureau Nieuwland)
Nieuwe Damlaan 760
3118 AC Schiedam
tel 010-2467433

