Jaarbeeld

Assistenten


12 assistenten met veel
talent (en een beperking)
versterken team
Buurtvrouw
Meer dan 50 vrijwilligers
mogen zich ook
Buurtvrouw of Buurtman
noemen
4 medewerkers coachen
al deze geweldige mensen
Wij werken met elkaar
gemiddeld 5 dagen, 2
avonden verdeeld over 2
locaties en zijn natuurlijk
ook vaak in de stad of in
de buurt aan de slag!






2019
Commerciële

Buurtactiviteit
e





3200 bakkies
1350 prakkies
500 activiteiten
Duizenden buren op
bezoek
5 x extra buurt
overleg of buren
bijeenkomst bij
aangrijpende
gebeurtenissen
Nieuw:
Open inloop winkel
voor bakkie samen
met Buurtwerk &
Buurtcirkel






activiteiten
Meer grote boekingen
van tevreden klanten bij
1 van onze 2 lekkere
stekkies
Meer buren die ook
coach of trainer zijn
Meer boekingen of
bestellingen op locaties
in de stad zoals musea,
scholen, bedrijven en
lokale ondernemers die
bij ons maatschappelijk
verantwoord
ondernemen (MVO)
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Duurzaam Talent










Assistenten leren,
werken en ervaren

ZAPpen Zwerf Afval Pakken; 150 zakken zwerf afval
geraapt in Schiedam en Vlaardingen!
Schonere buurt en contact met buren (signalering)
Goed voorbeeld doet goed volgen (voorbeeldfunctie)
En natuurlijk lekker om buiten in beweging te zijn!

Xtra bijzonder

Nog meer bijzonder fijne
samenwerking met Frankeland
Steeds meer bedrijven en
organisaties ontdekken waar zij
onze hulp voor kunnen boeken
Steeds meer mensen hebben
door dat zij onze assistenten een
leermoment bieden door hun
klandizie of bezoek en dus
behalve zelf genieten ook nog
positief verschil maken!

Dank
Buren,
bezoekers,
vrijwilligers,
Vrienden en
donateurs

(Sociale) media



2077 volgers
2189 volgers




net gestart, 441 volgers
752 volgers

Sociale media zegt misschien niks en
toch veel: door dit groeiend aantal
volgers worden wij steeds bekender en
daardoor weten veel meer mensen ons
te vinden. Hierdoor groeit publieke
steun en tonen onze assistenten veel
stoer smoelwerk; jongeren shinen met
hun talent en toffe activiteiten i.p.v. met
hun (arbeids)beperking.

