
AUGUSTUS 2020

AGENDA:

GEZOCHT:

We zoeken een talent die het leuk vind om een

man afkomstig uit Sri Lanka te helpen

Nederlands te leren 

Wie wil er een taxusheg snoeien voor iemand

die door haar rug is gegaan. 

We zoeken een vrijwilliger die 1 à 2 keer iets wil

ophalen wat gratis aangeboden wordt, zoals

een kledingkast voor een kind. 

De tussen schoolse opvang van De Smelen

zoekt overblijfkrachten. Voor meer informatie

klik hier. 

Kinderboerderij De Kleine Meer zoekt een

vrijwilliger voor het bijhouden van sociale

media en/of het onderhoud van hun website. 

Helpende handen gezocht in de bediening en de

afwas voor 'Eten wat de pot schaft' van

september

We zoeken iemand die 1x in de maand een

stoepje kan vegen voor een dame die slecht ter

been is

 

 Eten wat de pot schaft

Het eerste koffie-uur is goed
verlopen, dus we gaan ermee
door! We moeten ons nog
steeds houden aan de
richtlijnen van het RIVM. Als u
koorts heeft,
verkoudheidsklachten of andere 
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ziekteverschijnselen blijf dan thuis, ook als iemand
bij u thuis deze verschijnselen heeft. Houdt
daarnaast 1,5 meter afstand. We hebben de tafels
en stoelen al voor u klaar klaargezet. Houdt u aan
de hygiëneregels (handen wassen, hoesten en
niesen in ellenboog). Dit alles mag de pret niet
drukken. De gastvrouwen/heren van de wijk en
Accent staan voor u klaar! We maken er samen
weer een gezellige ochtend van!

Op de volgende pagina kunt u lezen over de
voorgaande editie van 'Eten wat de pot schaft'. De
volgende staat gepland op vrijdag 18 september. U
kunt hiervoor een kaartje kopen voorafgaand aan
het koffie-uur in augustus en september  tussen
10:00  en 10.30 uur bij Annelies/Sara. De kosten
zijn € 7.50 (Gelieve gepast te betalen).

Vrijdag 18 september   |   18:00

https://www.bsdesmelen.nl/voor-ouders/tso/


Geslaagde matches:         

Dan maar buiten!

Hond uitlaten

Een oudere dame zocht iemand om met haar 1x

per week boodschappen te doen, omdat zij de

boodschappen niet meer kan tillen. Een aardige

man die zich tijdens coronatijd heeft

ingeschreven was bereidt om haar te helpen.

Wegens corona konden we niet bij haar thuis

afspreken. Zo vindingrijk als we zijn hebben we

daarom het matchgesprek buiten gevoerd waarbij

deze dame voor koffie met warme appelflappen

had gezorgd. Deze match loopt nog steeds en is

een succes!

CONTACTGEGEVENS TALENTENBANK
talentenbank@deturfbergleeft.nl 

Anneke: 06 81935762  

Natalie: 06 14872397

Bij geen gehoor graag een voicemail bericht inspreken dan
bellen wij U z.s.m. terug of stuur een appje. Voor
informatie of vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief?
Neem dan contact op met Anneke of Natalie.

Terugblik:            

Eten wat de pot schaf op de Italiaanse tour

Het nieuwe damesteam van 'Eten wat de pot schaft',

Ingrid en Lucienne, hebben er een Italiaans feest van

gemaakt. Zo hebben ze ervoor gezorgt dat de gasten

zich even in buitenlandse sferen konden begeven. 

Tijdens onze belronde in het begin van de

coronatijd corona kregen we de vraag of we

iemand in ons bestand hadden die een lamp in de

slaapkamer kon vervangen. We hebben daar een

talent voor gevonden die dat even kon doen. Het

gaat om iets klein en simpels maar als je het niet

zelf kan doen is het fijn als er hulp in de buurt is. 

Zoiets kleins als een lamp vervangen

We kwamen in contact met een

talent waarvan de hond

overleden was. Hij miste het

wandelen met de hond. Daarom

hebben wij ervoor gezorgd dat

hij een hond 1x in de week bij

iemand op kan ophalen en er een

flink stuk mee kan gaan

wandelen. 


