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NIEUWSBRIEF
Mensen zien zoals ze zijn
De gemeente heeft het Pub en Spoor073 benaderd met de vraag te onderzoeken of wij een ‘inloop’ kunnen creëren voor een groep van ongeveer 50 kwetsbare personen die wij nu met onze
activiteiten nog niet bereiken. Pub en Spoor073 merken dat, naast de vraag van de gemeente er
steeds meer mensen naar onze dagbesteding verwezen worden. De specialistische zorg voor
verslaafden, mensen met psychiatrische klachten is in verandering. Mensen moeten meer zelfstandig wonen, juist deze mensen hebben geen of een zwak netwerk. Dat maakt hen kwetsbaar.
Het aantal mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats stijgt. En ook het aantal verwijzingen
vanuit Werkbedrijf WeenerXL neemt toe. Om dagbesteding en activering naar de toekomst
goed door te ontwikkelen, hebben PUB en Spoor073 besloten tot fusie. Dat is geen
organisatorisch pad, het is een inhoudelijke keuze om de uitwisseling van mensen
tussen activiteiten te versterken. Spannend. Met inbreng van medewerkers
en deelnemers is het vooral een kans ons werk om mensen te zien zoals ze zijn en zo verbinding aan te gaan te versterken.
Ter inspiratie zijn er met gemeente en andere partners werkbezoeken gebracht aan Tussenvoorziening 3.0 en Catharijnehuis in Utrecht.
De besturen van PUB en Spoor073 werken al nauw samen en het bestuur
van Spoor073 heeft Bart Eigeman, voorzitter van PUB, gevraagd als voorzitter van Spoor073. Per 1 juni is dat een feit onderweg naar één nieuw
stichtingsbestuur.

Samen koken, samen eten
Naast de bestaande projecten (groenproject, veegproject en de fietsenwerkplaats), wordt er nu sinds enige tijd elke middag een warme maaltijd bereid voor ongeveer 30 deelnemers.
Door de Coop en Supercoop worden producten geleverd die op de datum zijn, maar
waar nog prima mee gekookt kan worden. Elke dag krijgen wij dozen vol met levensmiddelen die anders de container in gaan. Hiermee gaan we voedselverspilling tegen en wordt er
door en voor deelnemers gekookt. De geur van eten maakt onze ‘huiskamer’ meer huiselijk.

Enkele van onze koks uitgelicht:

Arti komt bij het Pub sinds 2012, eerst op de fietsenwerkplaats en nu sinds een half jaar als kok. Hij is vroeger
restaurantmanager geweest, maar mede door verslavingsproblematiek heeft hij 3 jaar in detentie gezeten. Nu
krijgt hij door deel te nemen aan onze activiteiten weer
structuur in zijn leven en heeft hij weer sociale contacten.

Mina heeft ongeveer 7 maanden meegewerkt op de fietsenwerkplaats, maar kookt nu
3 tot 4 keer per week samen met Arti.
Zij kwam in contact met het Pub, doordat zij ooit haar fiets bij ons liet repareren. Nu neemt ze deel aan de dagbesteding om stress en de drukte in
haar hoofd te verminderen. Ook tijdens de ramadan, terwijl ze zelf
niet mee at, stond er voor iedereen een heerlijke maaltijd klaar. Gezamenlijk hebben we ook stil gestaan bij het suikerfeest.

2 Nieuwe bussen
Door twee genereuze donaties van fondsen die het Pub een warm hart toe
dragen, zijn wij in staat om 2 nieuwe bussen voor het groenproject
aan te schaffen. De oude bussen waren in slechte staat en met deze
bussen en inmiddels 2 aanhangers kunnen we weer volop met onze
jongens aan de slag in de natuur.

Crea middagen
Beeldend kunstenaar Marianne van Heeswijk begeleidt al enige tijd
creatieve middagen. Sinds enkele weken zijn deze verplaatst van
het Pub naar Spoor073 op de boven verdieping.
Op maandag en donderdagmiddag tussen 13.30-16.30 uur is iedereen van harte welkom om mee te doen. We zijn nu ook gestart met
het op-pimpen en recyclen van producten uit de winkel die in de
toekomst ook in de SOS winkel verkocht gaan worden.

Wist u dat :
….Lennie in december bij ons haar stage positief heeft afgerond, ze daarna met
haar minor global development issues is gaan doen en daarvoor een maand
naar Indonesie is gegaan?
….Fleur haar diploma Maatschappelijk werk heeft gehaald en daarna een jaar Kopopleiding gaat doen om les te kunnen geven ?
….Er weer enkele van onze deelnemers zijn doorgestroomd naar
vrijwilligerswerk of een vaste baan?
….U ook bij ons terecht kunt voor de aanschaf van een
opgeknapte (kinder)fiets?
….We begonnen zijn met de aanleg van een klein groente/kruidentuintje
ter ondersteuning van de kookactiviteit?

Heeft U nog nooit een bezoek gebracht aan het Pub dan bent U van harte
welkom aan de Ridderspoorstraat 2 om ons te bezoeken en aan te schuiven voor een kopje koffie of om in gesprek te gaan met onze deelnemers.

