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Start zomerprogramma

Start zomerprogramma op 17 juli!
Lasergamen, yoga, samen tuinieren, de Lek ontdekken, een fotospeurtocht,
spelletjesmiddag, stenen schilderen, circus op de markt. Waar doe jij aan mee
<<Voornaam>>?
ElkWelzijn, gemeente Culemborg en de Brede School maken het ook in 2021 weer
mogelijk: een tof zomerprogramma voor jong en oud! Veel mensen en organisaties bieden
van 17 juli tot en met 30 augustus allerlei activiteiten aan.

Geef je nu op!

Het zomerprogramma 2021 in Culemborg

De jongerenwerkers van ElkWelzijn zijn

gaat zaterdag van start met de 1e

elk jaar actief in de zomerperiode. Ook

activiteit: een keitoffe workshop voor

deze zomer organiseren zij voor en met

ouderen. In een 2 uur durende workshop

jongeren verschillende activiteiten. Deze

gaan ouderen stenen schilderen.

zijn gratis.

Milou vertelt er meer over

Doe je mee?

Ander nieuws
50 schoolpassen uitgedeeld
ElkWelzijn en Schuldhulpmaatje ontvingen 50
schoolpassen van het Armoedefonds om uit te delen
aan ouders met weinig financiele draagkracht. Er
kwamen enthousiaste reacties op dit initiatief. Zo
kwamen ouders aan een pas

Even voorstellen: Karim Chatouani
Afgelopen maart was Karim Chatouani al 12,5 jaar aan
het werk bij ElkWelzijn. Begonnen als vrijwilliger, daarna
aangebleven al stagiair, doorgegroeid naar en
gespecialiseerd in jongerenwerk en nu werkzaam als
teamleider. En nog steeds gaat hij elke dag met plezier

naar zijn werk.
'Ze signaleren wat er beter kan in Achter de Poort'
Hans Odijk en Gerard Salari wonen al lang in Achter de
Poort. De wijk is gerenoveerd, er is veel nieuw gebouwd,
de leefbaarheid is sterk verbeterd. Gerard en Hans doen
er vrijwilligerswerk, hebben veel contacten en signaleren
dingen die beter kunnen.
Vrijwillige buurtbemiddelaars gezocht
Buurtbemiddeling ElkWelzijn is op zoek naar vrijwilligers
die het team komen versterken in de regio Tiel,
Maasdriel, Zaltbommel en Neder-Betuwe. Heb jij goede
sociale en communicatieve vaardigheden en kun je
onbevooroordeeld luisteren? Dan zoeken we jou!

'ik wil niet afhankelijk zijn van anderen'
Ze is nu 6 jaar in Nederland. In het begin verstond ze
geen woord Nederlands en was voor alles van anderen
afhankelijk. Nu is Arzu Sargin (39) druk met
Nederlandse les, met vrijwilligerswerk in Bolderburen en
bij de kinderopvang van haar dochtertje. Lees Arzu's
verhaal
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