
Laten we  
ideeën delen!

Hoe komen we samen de winter door?

de torenhoge (energie)prijzen raken ons 
allemaal, direct of indirect. Het leidt tot veel 
problemen, maar maakt ook heel wat 
vindingrijkheid los. Hoe deel je nu alle ideeën 
en ervaringen die mensen hebben om met  
de energiecrises en -armoede om te gaan?  
nou, bijvoorbeeld op de muurposter! 

Warmte 
ook Buurthuis de kuip in Colmschate kampt 
met een energierekening die drie keer zo 
hoog is als een tijdje geleden. daarom steken 
ze graag de kachel weer aan. nu het hout 
nog. en dus roepen ze iedereen op om over-
tollig haardhout langs te brengen. krijg je er 
veel warmte voor terug! de medewerkers 
van het Voor elkaar-team sluiten bij het idee 
aan door zoveel mogelijk bewoners te 
attenderen op de actie.  

Een ander blij maken
ander voorbeeld zijn de weggeefkasten in 
deventer; een initiatief van een actieve 
bewoner. ook in Voorstad staat er een. rilana 
van Geest is pedagogisch medewerker bij 
sam&koos en woont in Voorstad. toen ze de 
kast zag en kleren in de kast legde, zag ze 
dat deze al na een half uur weg waren. Zo 
gebeurde dat later ook met voeding, luiers 
en andere babyspullen. Ze vindt het dan ook
een mooi initiatief. “in onze straat hebben
we het er ook over. dat je er boeken, kleding
en lampjes in kunt leggen. alles wat mensen
niet meer gebruiken en waar ze een ander
blij mee kunnen maken”. 

Verbind kansrijke ideeën uit de wijk aan 
elkaar! En zet je collega’s van het Opbouw
werk in om wijken te ondersteunen of 
bewoners bij elkaar te brengen. Deel je 
ideeën door aan te sluiten bij de hashtag 
#warmdewinterdoor.

in Colmschate Zuid is de 
thema thee inmiddels toe aan 
editie vijf. anders dan bij veel 
reguliere activiteiten, kunnen 
mensen hier in gesprek over 
thema’s die ze interesseren. 
denk aan vriendschap, zin-
geving, de touwtjes in eigen 
handen houden en langer 
thuis wonen. opbouwwerker 
Britt van rozendaal vertelt 
erover.

Fingerspitzengefühl
“de behoefte kwam echt uit 
de mensen zelf. we hebben, 
met hen, de handschoen op-
gepakt. eens per maand gaan 
ze met elkaar in gesprek.  
we proberen de activiteit nu 
lang zamerhand in handen te 
geven van de deelnemers. 
dat is best een beetje af tas-
ten, want ze vinden het ook 
fijn dat wij het voortouw 
nemen. Het is een beetje 
Fingerspitzengefühl wanneer 
we meer naar de achtergrond 
kunnen. en het initiatief sterk 
genoeg is om op eigen benen 
door te kunnen. dat is heel 
erg aBCd.”   

Ontmoeting
wat ook aBCd is, is dat ont-
moeting centraal staat. Zodat 
van het een het ander kan 
komen. Britt: “Verschillende 
deelnemers hebben buiten 
de themathee contact met 
elkaar. anderen nemen een 
buurman of buurvrouw mee. 
er is zelfs een vriendschap 
tus sen twee 95-jarige dames 
ontstaan. Voor ons werk is 
het interessant omdat we 
signalen kunnen bundelen, 
bijvoorbeeld rondom zelf-
standig kunnen wonen. daar 
kunnen we dan weer iets 
mee.” Britt deelt nog een 
anekdote. “ik moest een keer 
met de camper, omdat mijn 
vriend de autosleutel had 
mee genomen. toen ik voor-
reed, kwam er direct een 
gesprek op gang. Zo werkt 
de themathee!”

* lees meer over ABCD  
in De Notitie 2023

De Muurposter
  Editie 3, 2022www.rastergro

ep
.n

l

Erika Holwerda
marketing & communicatieadviseur

Marpi Timmer
jongerenwerker

Stefanie van den Berge
pedagogisch medewerker

Anahita Shishehchi
pedagogisch medewerker

Roos Outhuis
pedagogisch medewerker

Brett Groot Hulze
pedagogisch medewerker

Marlies van Beek
teammanager Welzijn

Lotte Koning
pedagogisch medewerker

Elise Keizer
pedagogisch medewerker

Eva Roroa
groepshulp

Reyhan Sengün
groepshulp

Freweinie Tesfamariam
groepshulp

Wedad Zamzam
groepshulp

Tugba Cinkara
groepshulp

Aysegül Vapur
pedagogisch medewerker

Abeer Habboush
groepshulp

Kim Kattouw
pedagogisch medewerker

Büsra Güney
pedagogisch medewerker

Esmée Klein Ikkink
groepshulp

Melissa Melis
pedagogisch medewerker

Merle Hofstee
pedagogisch medewerker

Marisa ten Dam
pedagogisch medewerker

Beaudine van den Berg
pedagogisch medewerker

Lotte Bouwmann
groepshulp

Handan Yenigün
pedagogisch medewerker

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!  

WELKOM!
in de maanden juli t/m 
noVemBer Zijn de VolGende 
ColleGa’s ons komen 
Versterken. welkom! 

BoordEvoL niEuws, projEctEn En coLLEga’s oM in tE LijstEn

De waarde 
van dichtbij

korte lijntjes met elkaar

simone Beumer heeft ruim 
dertig jaar ervaring in de 
kinderopvang. “dan weet je 
hoe je moeilijk gedrag om 
kunt draaien”, zegt simone. 
“Zo werkt het niet als je 
kinderen vertelt wat ze niet 
mogen doen. ik vraag ze 
welke ideeën ze hebben om 
het samen op te lossen. ook 
kijk ik hoe ik de kinderen, en 
dan liefst de grootste doerak-
ken, kan betrekken in 
klusjes.” 

Bijspringen
maar na wat wijzigingen  
die de bso-groep van sam&-
abeltje doormaakte, zochten 
de oudere jongens elkaar in 
een negatieve sfeer op. 
simone riep dan ook de hulp 
in van coach judith Hekkert. 
judith kon op dat moment 
niet bijspringen. Ze schakelde 
met kinderwerkers Cyril 
Patimah en jaidi muskee. 
“Cyril en jaidi zijn dichtbij!  
Ze werken in de wijk en ken-
nen de meeste bso-kinderen 
van sam&abeltje”, geeft 
judith aan. “we hebben 
korte lijntjes met elkaar”, 
zegt ook simone. “de bso-
kinderen worden betrokken 
bij activiteiten van het 
kinder werk in Zandweerd. 
Veel buurtkinderen kennen 
mij ook.” 

Drie paar ogen
Cyril en jaidi waren die dag 
op ambulante ronde in de 
wijk en gingen meteen even 
langs de bso. na een obser-
vatie deelden ze enkele tips. 
“Heel fijn!”, zo vond simone. 
drie paar ogen zien immers 
meer dan één. met hulp van 
de tips kon simone het een 
en ander aanscherpen.  
er is weer meer overzicht  
en positiviteit op bso 
sam&abeltje!

  Kern
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! 

passie dichtbij delen van kennis en ervaringen

goede 
gesprekken, 

mooie 
ontmoetingen

Thema
thee, 
heel 

ABCD!*


