WANDELEN MET JOYCE?
WANDEL LEKKER MEE!
DONDERDAG 24 juni van 3 uur in de middag tot uiterlijk 5 uur. Loopt u ook even mee? Gezellig!
Kom gewoon langs of meldt u even aan via Wind in de Zeilen WijComm
De koﬃe of ander drankje staat klaar! Het adres is NOORDDIJK 70, WORMERVEER
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KENNISMAKEN MET DE SPEELGOED & KINDER KLEDING BANK
Maak even kennis met Joyce Jansen en haar vrijwilligers. Wat verscholen, aan het water aan de Zaan
in Wormerveer staat een heel interessante plek. De Speelgoedbank! Een plek waar voor ouderen en
kinderen die daar prachtig speelgoed kunnen krijgen & kopen voor lage prijs.
Het is een echt een Zaans succesverhaal! Ouders komen daar ook even op adem, Joyce kent
iedereen. En wijst ook door naar instanties & hulpverleners als de druk te groot is.
Meer zien en horen over Joyce Jansen en al haar inspanningen: vimeo.com/511181476
En bekijk meteen ook even https://www.speelgoedkinderkledingbankzaanstreek.nl/
TOEGANKELIJKE PLEKKEN ZIJN NODIG
De Speelgoedbank is ook een leerzame plek. Contact maken, zien wat nodig is, het is relatief makkelijk
op plekken à la de Speelgoed en kinderkledingbank. Hoeveel zijn er daarvan in Zaanstad? Hoe kun je
zo'n plek optimaal benutten? Via een korte wandeling (en natuurlijk een inkijkje bij Joyce) zoeken we
samen antwoorden. De wandeling wordt georganiseerd door WIND IN DE ZEILEN, we hopen zo
sterke ideeën op te doen voor de aanpak van armoede in Zaanstad.

SPANNENDE WANDELVRAGEN: 'DE WAARDE VAN TOEGANKELIJKE PLEKKEN'
Kies even de vragen uit die u boeit.
1 DE RONDREIZENDE SPEELGOED & KINDERKLEDING BANK
Wat vindt u van dit idee? Joyce en haar mooie team gaat mobiel. Is dus ook op andere plekken te vinden, of rijdt zelfs rond
met een bus. Om zo nog meer kinderen en ouders te bereiken!
2 HET BUREAU OP LOCATIE
Een ander ideetje. Instanties of hulpverleners die zoeken naar contact? Zet even een stoel en een klein tafeltje neer, met
gezellige aankleding en je hebt een prachtig contactplek! Kan dat?
3 VAN BANK NAAR SPEELPLAATS
De ruimte van Joyce is maar tijdelijk. Dat is even niet anders. Maar stel dat je van dit soort 'banken' ook echte speelplaatsen
maakt. 'Gewoon' gerund met vrijwilligers. Terwijl de kinderen spelen, komen de ouders even op adem. En praten over wat hen
bezighoudt. Hoe organiseer je zoiets, wellicht ook elders in Zaanstad!
4 GEEN VRAGEN STELLEN
Het is een unieke aanpak. Mensen die langskomen krijgen speelgoed of kleding of kunnen wat kopen voor laag prijsje (met 2
als max!). En Joyce en haar team stellen geen vragen! Je hoeft niet 'door de molen'. Kwestie van vertrouwen. Is dat ook iets
voor op andere plekken, geen vragen stellen?
5 'INWONERS' ZORGEN VOOR 'INWONERS'
Het staat nog in de kinderschoenen, vraagt nog wat om online geknutsel, maar het zou heel goed kunnen werken. Inwoners
zorgen voor inwoners, het wordt mogelijk om ook speelgoed of kleding te kopen, dat dan aan andere inwoners wordt
doorgegeven. Kunt u nog andere van dit soort ruil bedenken?
6 UNIEKE SAMENWERKING
Natuurlijk werkt Joyce al volop samen. Met bijvoorbeeld het sociaal wijkteam, die bijvoorbeeld actief hielpen met de ruimte
vinden. Wat zijn mogelijk andere partners? Een dansschool (waarom niet?). Een eetgroep. Trainers die een budgetcursus
aanbieden? Wat is allemaal mogelijk?
7 NAAR ANDERE WIJKEN?
Joyce is Joyce en zij is natuurlijk uniek. Maar toch. Kan de aanpak in Wormermeer ook in andere wijken voet aan de grond
krijgen, in een wellicht aangepaste vorm. Het is het proberen waard. Welke stappen zijn daarvoor nodig?
8 ARABISCHE LES
Aardig feitje. Joyce gaat binnenkort op Arabische les. 'Als je contact wil maken, is dat nodig', zegt zij. Hoeverre zit 'taal' ons in
de weg? Om echt contact te maken? Wat zijn uw ervaringen?
Verder wandelen & leren?
De smaak te pakken? Doe mee aan de andere wandelingen van WIND IN DE ZEILEN, er zijn er 4.
Bekijk de programmafolder op https://wijcomm.nl/wind-in-de-zeilen/

