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Uitjes in juli voor mensen
met een Stadspas
Mensen met een Stadspas kunnen deze maand
deelnemen aan de volgende activiteiten:
Bij Rebecca op de camping, zaterdag 21 juli
Rondrit Veluwe, zaterdag 28 juli
Op de dagen dat de bus rijdt worden de
deelnemers vanaf 10.00 uur opgehaald.

Wat kunt ú doen
tegen
woninginbraken?

Mensen van de Bouwloods werken aan de groene
hekken. In het midden Hugo Ward, medeoprichter
van het bedrijf Groene Bouwhekken.

Groene hekken fleuren
bouwplaatsen op

I

edereen kent ze, de bouwputten in de
stad waar iets nieuws moet komen. De
stad Utrecht is er momenteel een goed
voorbeeld van. Vaak zijn die bouwputten afgezet met saaie grijze hekken.
Dat hoeft nu niet meer want sinds een
paar jaar kunnen opdrachtgevers groene
bouwhekken huren bij een bedrijf met die
naam. Dat is opgericht door vier mensen. Eén van hen is Hugo Ward. ‘Onze
hekken zijn van hout en zijn voorzien
van plantenbakken met steeds bloeiende
planten’, zegt hij. ‘Dat ziet er gewoon
veel vriendelijker uit dan gewone hekken.
We krijgen er ook heel positieve reacties
op. ‘ Medeoprichter Robert de Vries:
‘Toen we een paar jaar geleden begonnen maakten we de hekken zelf. Ook
het plaatsen deden we zelf. Tot we er
achter kwamen dat we dat veel beter uit
konden besteden. We kwamen in contact
met de Stichting Bouwloods Utrecht die
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidingen en werkervaring biedt
in houtbouwprojecten. Dat paste precies
bij wat we wilden en het kwam ook nog
eens tegemoet aan ons uitgangspunt dat

we maatschappelijk verantwoord willen
ondernemen.’
Doorstroming naar betaald werk
Inmiddels zit Groene Bouwhekken in zo’n
beetje het hele land. Hugo: ‘We hebben het voordeel dat ons product – de
hekken- meteen ook onze reclame is. We
worden gezien. En dat levert steeds meer
klanten op. Voor het uitvoerende werk en
het beheren van de planten, nemen we
overal contact op met sociale werkplaatsen en andere instanties op dat gebied.
Die doen er bijna altijd graag aan mee.
In deze regio bieden we ook mensen uit
Nieuwegein (van onder meer Reinaerde
en via Geynwijs) een opleiding en een
werkplek. De meesten van het stromen
door naar betaald werk. Zo snijdt het
mes aan meerdere kanten. We hebben
er onlangs nog een prijs mee gewonnen,
toegekend door de gemeente Nieuwegein.’
Challenge
Die prijs kwam voort uit de Challenge
Nieuwegein@Work, bedoeld voor onder-

nemers die projecten of concepten hebben ontwikkeld waarbij mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk
kunnen. Eind april van dit jaar presenteerden die ondernemers hun projecten
aan een deskundige jury. Die beoordeelde
het project Groene bouwhekken als de
beste. Namens de gemeente kon de jury
hen 40.000 euro toezeggen. Hugo: ‘Dat
was heel welkom om ons bedrijfje vastere
grond onder de voeten te geven en meer
projecten te kunnen starten waar werk
uit voortvloeit voor mensen (onder wie
dus ook Nieuwegeiners) met een afstand
tot de arbeidsmarkt. We zijn er dan ook
heel blij mee. En de mensen die met ons
werken ook.’
Meer informatie
Wilt u nadere informatie over het bedrijf,
kijk dan op www.groenebouwhekken.nl.
Voor informatie over de Bouwloods kunt
u terecht op www.stichtingbouwloods.nl.
Voor de leer- en ervaringstrajecten
kunt u contact opnemen met
Geynwijs via tel. (030) 410 06 66 of
mail: info@geynwijs.nl ●

Vrijwilligers gezocht voor project Taalvisite

A

lle mensen hebben taal nodig om de wereld
om hen heen te kunnen begrijpen.. Met het
project Taalvisite helpt bibliotheek De tweede
verdieping Nieuwegeinse kinderen (van 2 t/m 12 jaar)
met een taalachterstand de grenzen van hun wereld
op te rekken. Hiervoor is de bibliotheek nog op zoek
naar enthousiaste en betrokken vrijwilligers.

kinderen en ouders over allerlei onderwerpen om de
Nederlandse taal te oefenen. Zowel het leesniveau als
de woordenschat van de kinderen verbetert hierdoor.
Tegelijkertijd helpen de vrijwilligers met hun inzet het
leesplezier te vergroten. Vrijwilligers krijgen begeleiding en scholing van de bibliotheek. Daarnaast
krijgen ze een gratis bibliotheekabonnement.

Boeken, taalspelletjes en veel leesplezier
Taalvisite start in september. Gedurende vijftien
weken gaat een vrijwilliger één keer per week één
uur op visite bij een Nieuwegeins gezin met een taalachterstand. De vrijwilliger leest de kinderen in het
gezin voor, doet taalspelletjes met ze en praat met

Meer weten?
Wilt u meer informatie of wilt u zich meteen aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met
Rozemarijn Blankestein (projectmedewerker leesbevordering) via R.Blankestein@detweedeverdieping.nu
of via tel. (030) 604 58 34. ●

D

e vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. Het
is vaak makkelijk te zien waar bewoners voor
langere tijd weg zijn; post op de mat, gordijnen die gesloten blijven en nooit een lampje aan. Het
advies: geef uw woning een bewoonde indruk en
wacht niet tot het te laat is. Bereid uw afwezigheid
voor en zorg dat uw woning ‘vakantieklaar’ is. Ook
in de zomerperiode voorkomen we zo met elkaar
woninginbraken.
Licht de buren in
Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning letten en deze een
bewoonde indruk geven. Dit door de post weg te
halen, de plantjes water te geven, de auto af en toe
eens op uw oprit te zetten en af en toe een gordijn
open of dicht te doen.
Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld glasgerinkel/gestommel in uw huis terwijl
u er niet bent of onbekende personen bij uw huis)
direct de politie via 112, het nummer voor spoed,
moeten bellen. Snel alarm slaan betekent een grotere
kans om de inbrekers te pakken. Maar liefst tachtig
procent van alle aanhoudingen wegens woninginbraak, gebeurt dankzij de alertheid van omstanders.
Wie ’s nachts verdachte geluiden bij de buren hoort
terwijl die op vakantie zijn, moet dan ook niet aarzelen om 112 te bellen.
Ga dus zelf aan de slag met veilig wonen. Want een
goed beveiligde woning én uw oplettende gedrag
zorgt voor minder kans op een inbraak. ●

Op vakantie?
Licht de buren in!

Maak het inbrekers
niet te makkelijk.

politiekeurmerk.nl

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

