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De Muurposter
Boordevol nieuws, projecten en collega’s om in te lijsten

De passie
van Bernadette

“Ik ben
hier niet
weg te
slaan!”
Via een reeks interviews zet
ten we de passie van collega’s
in de etalage. Ook de passie
waarmee Bernadette
Tuinenga alweer vieren
twintig jaar bij Sam&ko aan
het werk is, was volop te zien
op onder meer social media.
Een greep uit het interview:

 ern
K
waarden
Dichtbij, passie en delen van
kennis en ervaringen zijn
onze kernwaarden. Vanuit
die basis werken we elke dag
aan sterke buurten, krachtige
gemeenschappen en het
mooist mogelijke Deventer!
In de verhalen op deze
Muurposter komen de
kernwaarden tot leven!

Zelf aan
de Muur
hangen?
De Muurposter is er voor
jullie allemaal. Om zelf op te
‘shinen’ met een bijzonder
project of moment dat je wilt
delen met collega’s. Maar je
kunt ook een collega
voordragen die met iets
bezig is wat gedeeld móet
worden! Benut ‘jullie’
Muurposter. En zorg dat we
met z’n allen op de hoogte
blijven van al het mooie werk
dat we samen doen!
Dus heb je een tip voor de
volgende Muurposter, mail
ons via communicatie@
rastergroep.nl!

“Dit is mijn plek. Ik ben hier
niet weg te slaan,” zegt
Bernadette Tuinenga. Ze
straalt en lacht: “Mijn ver
wachting van het werk als
pedagogisch medewerker
is helemaal uitgekomen.”
Ze begon in een babygroep
waar ze “echt kon knuffelen”
en nu werkt ze vier à vijf jaar
op peuterspelen van Sam&
sjakie in Colmschate-Zuid.
“Ik zit iedere ochtend blij op
de fiets. Dan denk ik: ik mag
weer naar mijn kindjes.” Het
geeft Bernadette vooral vol
doening als de kinderen wat
van haar hebben geleerd. “Ik
vind het fijn dat ouders zien
dat ik hun kinderen help bij
de voorbereiding op school.
Daarbij vind ik de vrijheid van
de kinderopvang belangrijk.
Leren is geen moeten.”

Verfrissing en
enthousiasme

Bernadette staat voor verfris
sing en nieuwe activiteiten.
Als zij het thema ‘ziekenhuis’
bespreekt met de peuters,
laat ze de kinderen niet net
als vorig jaar een dokters
koffer plakken. “Mijn colle
ga’s en ik vullen elkaar daarin
echt aan.” Bernadette ver
wacht van nieuwe collega’s
ook enthousiasme en inbreng
qua thema’s en activiteiten.
“En je moet natuurlijk lief
zijn,” vult ze aan. Bernadette
noemt Sam&ko een grote en
goede organisatie. “Het zegt
heel veel dat ik hier al
vierentwintig jaar werk.”
Lees het hele interview
op www.samenko.nl/
samenbernadette.

“Samen
krijgen
we meer
voor
elkaar!”
In Voor Elkaar-teams
is delen van kennis en
ervaringen vanzelf
sprekend
Opbouwwerker Britt van
Rozendaal vormt samen
met ouderenadviseur Erna
Lammers en maatschappelijk
werker Karin Straatman
het Voor Elkaar-team
Colmschate-Zuid.
In de Voor Elkaar-teams
werken collega’s van Raster,
De Kern (maatschappelijk
werk), Solis en MEE IJssel
oevers samen. De mede
werkers zijn letterlijk in de
buurt en verbinden alles wat
bewoners zichzelf en elkaar
te bieden hebben.

Mogelijkheden
verkennen

Het delen van kennis en er
varingen is wat de mede
werkers doen. Met Team
Toegang, collega’s van ande
re organisaties in de wijk én
in de teams zelf. Britt diept
wat voorbeelden op. “Een
Oekraïense dame vroeg om
hulp. Ze moest een klimop
weghalen van de woning
bouwvereniging. Die hulp
kon ik bieden via het Tuin
team dat in de wijk actief is.
Een dag later kwam Karin bij
een Russisch gezin binnen dat
geïsoleerd was geraakt in de
wijk. De Oekraïense dame
wilde graag iets terugdoen
voor de hulp die ze had ge
kregen. Karin en ik hebben
haar toen gekoppeld aan het
Russische gezin. Inmiddels
zijn ze allen aangehaakt bij
een Russische gemeenschap
die er in Deventer is. Een
ander mooi voorbeeld is dat
ik in contact raakte met een
man. Het ging over het op
knappen van de speeltuin,
maar in gesprek bleek hij last
te hebben van het ‘lege nest’syndroom. Volgens Erna
speelde dit ook onder een
aantal ouderen. Nu verken
nen we met Saxion de moge
lijkheid om studenten een
kamer te laten huren bij
deze mensen.”

“We zijn dichtbij
en we zijn er
voor iedereen!”
Sportbuurtwerker Deniz Kalay werkt
aan warm welkom voor
vluchtelingen

WELKOM!

Sinds eind december zijn in de wijk Borgele
tijdelijk vluchtelingen gehuisvest. Reden voor
Buurtsportwerker Deniz Kalay om met het
Kinderwerk, Jongerenwerk, Opbouwwerk, de
wijkmanager, de jeugdagent en Team
Toezicht de handen in te slaan om deze
nieuwe Nederlanders een ‘warm welkom’ te
geven.

In de maanden december,
januari en februari zijn de
volgende collega’s ons
komen versterken. Welkom!

Groot netwerk

Deniz: ”We zijn met z’n allen actief in de
wijk. Hebben een groot netwerk van
bewoners, organisaties en verenigingen dat
iets zou kunnen betekenen. We wilden met
name kinderen en jongeren laten meedoen
aan activiteiten in de buurt. We zochten
contact met het COA en regelden een
rondleiding. Azerbeidzjaanse, Syrische en
Turkse mannen vertelden ons dat er geen
dagbesteding was. We vertelden ze over de
kickboksvereniging, fitnessmogelijkheden en
atletiekvereniging Daventria in de wijk. De
mannen waren direct enthousiast. De
opbouwwerker heeft inmiddels contact met
de verenigingen om te kijken of de mannen
een dag per week kunnen meesporten.”

Christy Tomasowa
pedagogisch medewerker
Anouk de Ruiter
pedagogisch medewerker
Maaike Ebbekink
IKC ontwikkelaar (interim)
Viola Tollenaar
clustermanager cluster 2 (interim)
Elly le Coq
pedagogisch medewerker
Laura Langenkamp
pedagogisch medewerker
José Struijs
pedagogisch medewerker
Carlijn Pas
pedagogisch medewerker
Marlies Brouwers
HR adviseur
Suna Kavak
pedagogisch medewerker
Erin Groenewoud
pedagogisch medewerker
Mirjam Modderkolk
kinderwerker
Floor Bultman
kinderwerker

Doen!

Ook voor jongeren en kinderen zijn er
activiteiten. “Ik heb ze opgehaald met de
fiets en ze meegenomen naar de voetbal
court. Een vluchteling die al meevoetbalde,
treedt op als tolk. Nu weten ze zelf de weg
te vinden. Ondanks de regen blijven ze mee
doen! Kinderwerker Anne-Fleur gaat binnen
kort voor de allerjongsten de Banjerbak
neerzetten. Zodat ze kennis kunnen maken
met allerlei spelmaterialen.” In deze actie
komt voor Deniz de kracht van het welzijns
werk samen. “We focussen ons op de hele
buurt, zijn dichtbij en we zijn er voor
iedereen! We hebben een enorm netwerk
dat we kunnen bevragen en benutten.
Zo maken we direct het verschil. Niet door
af te wachten, te bellen en mailen,
maar door te doen!”

Cynthia Lentink
pedagogisch medewerker
Marloes Wijnhoven
medewerker HR
Joyce Alsaegh
pedagogisch medewerker
Marsha Oldenhof
pedagogisch medewerker
Eelke Lindeboom
pedagogisch beleidsmedewerker
Rosan Huisman
pedagogisch medewerker
Darcy Luijkman
pedagogisch medewerker
Colleen Roesink
pedagogisch medewerker

