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Manager
Linda Sanders

De Barendrechtse Uitdaging
helpt vooruit.

“Iemand helpen hoeft niet moeilijk te zijn.
Tot vorig jaar was het soms lastig om te
weten waar je als bedrijf of particulier
terecht kon om een oplossing aan te dragen. De Barendrechtse Uitdaging vervult
hier een prachtige rol. Als burgemeester en
ambassadeur van de stichting ben ik daar
maar wat trots op.”

Vanuit de Uitdaging geloven wij in een gezonde
samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt.
Verschillende partijen die veel voor elkaar kunnen
betekenen maar elkaar niet altijd weten te vinden,
verbinden wij met elkaar. We stimuleren betrokkenheid, activeren netwerken en maken zo de samenleving zelf- en samen redzamer.

Burgemeester van Barendrecht
Jan van Belzen

Als jouw stichting of vereniging durft te vragen,
durven anderen te geven! Voor sociale initiatieven
zoeken we aansluiting bij het lokale bedrijfsleven
waarmee doelen sneller, beter, eenvoudiger of leuker bereikt kunnen worden.
Jouw bedrijf dagen wij uit om te geven aan jouw
lokale samenleving. Medewerkers kunnen een
bijdrage leveren in kennis en handjes, maar ook
overtollig materiaal kunnen wij een tweede leven
geven. Dat is nog beter voor het milieu ook. Het
kost je niets maar levert je heel veel Good Will op.
Terugblik:
Na de oprichting van de Barendrechtse Uitdaging
in maart 2017 zijn er pakkende resultaten behaald.
Het eerste jaar stond voor mij in het teken van het
enthousiasmeren van de juiste ondernemers voor
de matchgroep, de PR groep en de Adviesgroep.
Het eerste jaar sloten we af met een knap resultaat, ruim 100 matches waarmee wij maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen
hebben kunnen helpen bij hun mooie werk.
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VORMGEVING
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(GrafiSjopMarjo)
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Ingrid Koedood
Petrina Derksen
Rick Nobel

Dit drukwerk wordt kosteloos vervaardigd door
De Bondt grafimedia communicatie bv.

Stichtingen en verenigingen hebben vaak verleidelijke ideeën, maar de uitvoering kan door geld,
tijd of gemis aan goede apparatuur/kennis nog wel
eens achterblijven. De vrijwilligers willen graag,
wij kunnen ze vooruit helpen. Wij weten welke
bedrijven hun kennis, materialen of medewerkers
willen delen. Wij gaan voor de win-win-win situatie waarbij de verenigingen en stichtingen vooruit
geholpen worden, bedrijven hun betrokkenheid tonen en nieuwe verbindingen gelegd worden tussen
bedrijfsleven en de samenleving.
2018 was een mooi en inspirerend jaar. Het jaar
dat de matchgroep nog meer bijzondere aanvra-
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gen mocht oppakken, met fantastische resultaten: bijna 200 matches met een maatschappelijke waarde van ruim 85.000 euro. Zulke resultaten
kun je alleen bereiken met een goed team van betrokken ondernemers. Regelmatig krijg ik in het
weekend persberichten binnen van matchgroepleden die vol enthousiasme vertellen over hun gerealiseerde match, voorzien van prachtige foto’s.
2018 was ook het jaar van de eerste Beursvloer
Barendrecht. De opkomst was overweldigend en
met het ondernemersnetwerk van de Barendrechtse Uitdaging is een fantastisch evenement neergezet. In mei volgde een Wensboom middag bij
Borgstede. Samen met de ondernemende dames
van Netwerk Vizi (Vrouwen In Zaken Inspireren)
zijn er ruim 40 wensen vervuld van de bewoners
van Borgstede. Ook hebben we, samen met een
aantal andere Stichtingen weer dagen tegen eenzaamheid onder ouderen georganiseerd. Met als
doel om oudere mensen die vereenzamen daar te
brengen waar ze andere mensen kunnen ontmoeten. Deze dagen zijn bijzonder en doen wat met
mij. De dankbaarheid van deze mensen ontroerd
mij ieder keer weer.
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Bestuur
Miranda van der Nat

Betrokken ondernemers en organisaties:https://www.facebook.com/619640364810270/photo
619656441475329/

1. In 2018 zijn er weer vele mooie matches gemaakt. Een
kleine greep van deze slimme, mooie, kleine, grote, inspirerende, praktische leuke en verassende matches vindt u in
dit jaarverslag. Naast het realiseren van al deze matches
was één van onze speerpunten in 2018 het vinden van betrokken ondernemers die onze stichting willen
ondersteuBetrokken
ondernemers
nen. Immers, al het mooie werk van de 619656441475329/
Barendrechtse
Uitdaging komt niet vanzelf tot stand.
2. Voor mij persoonlijk is het bestuurswerk voor de Barendrechtse Uitdaging een mooie keerzijde van mijn werk als
juridisch adviseur bij ABC Juridisch Advies B.V. een dochteronderneming van ABC Kwakernaat Accountants en Adviseurs te Barendrecht. In mijn werk heb ik over het algemeen te maken met ondernemers waarmee het goed gaat,
zowel op financieel als sociaal vlak. Door het werk bij de
Barendrechtse Uitdaging kom ik aanraking met de andere
kant van onze samenleving. Gelukkig zijn er mensen en
bedrijven die met passie, maar bovenal energie, anderen
graag helpen.
3. In 2018 zijn we gestart met de Barendrechtse Uitdaging
Netwerkborrel. Deze borrel vond voor het eerst plaats op
21 november 2018 op het kantoor van ABC Kwakernaat
Accountants & Adviseurs te Barendrecht. De borrel was een
groot succes en zal in 2019 zeker worden herhaald. Ook
is in 2018 de adviesraad voor het eerst bij elkaar gekomen. Deze bijeenkomst leverde inspirerende inzichten op
van mensen uit allerlei verschillende achtergronden uit het
maatschappelijke werkveld. Prachtig om te zien hoe ook in
dit verband weer mooie verbindingen worden gelegd.

IRMAkracht en Bestuurder
a.i. KijkopWelzijn
Barendrecht
enGemeente
organisaties:https://www.facebook.com/619640364810270/photos/
Irma Heuft
Jan van Belzen
Burgemeester Jan van Belzen
is al vanaf het prille begin van
de Barendrechtse Uitdaging
ambassadeur.
Daarnaast geeft de gemeente
een jaarlijkse subsidie. Tijdens
de Beursvloer in 2018 hield
de burgemeester een passende toespraak en sprak ondermeer:
“Iemand helpen hoeft niet
moeilijk te zijn. Tot vorig
jaar was het soms lastig om
te weten waar je als bedrijf
of particulier terecht kon om
een oplossing aan te dragen.
De Barendrechtse Uitdaging
vervult hier een prachtige rol.
Als burgemeester en ambassadeur van de stichting ben ik
daar maar wat trots op.”

4. Zelf vind ik het enorm inspirerend om voor de Barendrechtse Uitdaging verbindingen te leggen met allerlei mensen uit verschillende lagen van onze samenleving. Dit geeft
me enorm veel energie. Het werk levert mij als persoon ook
wat op, namelijk een groter netwerk. Ik ontmoet mensen
die ik normaal minder snel tegen het lijf zou lopen en dat
verbreedt mijn wereld. Vandaar dat ik alle ondernemer uit
Barendracht uitdaag om actief te worden voor de Barendrechtse Uitdaging. Dit kan door het aanbieden van spullen
en kennis, maar ook als founder, sponsor of vriend. Het zal
u ongetwijfeld iets moois opleveren en samen kunnen we
Barendrecht een stukje mooier maken!
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Vriend

Founder

vanaf het 1e uur
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Sponsor

Makro Barendrecht
Barend Vervat
Op de vraag wat hem beweegt
om als directeur van de Makro
sponsor te worden zegt Barend
spontaan: “Naast dat je als
Makro een goede ondernemer
wilt zijn is ook de maatschappelijke kant van groot belang”.
Die sociaal maatschappelijk
kant dat wil hij uitdragen voor
de Barendrechtse samenleving. “De BU past in deze visie
en bovendien is het beter om
een ‘centraal loket’ te hebben
om dergelijke aanvragen naar
toe te kunnen sturen”.

Eind 2018 mochten wij een
nieuwe ‘vriend’ van de BU verwelkomen. Het bedrijf IRMAkracht van Irma Heuft voelt zich
verwant met de BU. “De BU
behoort gewoon bij mij, zoals
ik in het leven sta en het doel
van mijn bedrijf -vragen/ problemen oplossen-”.
Net als de BU bouwt IRMAkracht bruggen en verbindt,
professionals om samen moedige oplossingen te realiseren.
Zodoende kan er verschil worden gemaakt.
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1e Beursvloer

van Barendrecht

7 maart 2018 is de eerste Beursvloer, georganiseerd door BU, van start gegaan. Een bijzondere
dag, de BU bestaat nog geen jaar en heeft alles op
alles gezet om van deze middag een memorabele
middag vol mooi matches te maken.
Voor de organisatie is ondermeer samengewerkt
met Kijk op welzijn en de Makro Barendrecht is de
gastheer.
Het binnenplein midden in de Makro is opgetuigd
als een gezellige Beursvloer. Op de achtergrond
wordt genoten van de band Jam en de hapjes en
drankjes worden uitgeserveerd door de leerlingen
van de Focus beroepsacademie.

Die middag wordt is er druk onderhandeld en zijn
vele matches gemaakt. Alles met gesloten beurs
en in de vorm van menskracht, materialen en middelen voor het geluk van de inwoners van Barendrecht. Daarnaast zijn er verrassende tegenprestaties afgesproken. Onze trouwe notaris Tempelaar
(Groenveld en van Houdt), legt tot slot alle matches vast.
De 1e editie telde 80 bezoekers en zeker
55 matches.
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Feiten en Cijfers
Barendrechtse Uitdaging2018

185 matches

Ontmoeting Centraal
Isolement
In 2018 heeft de BU zich extra sterk gemaakt om
verschillende groepen bewoners de gelegenheid te
bieden elkaar op een andere manier te treffen. Er
zijn Barendrechters, die dreigen in een isolement
te raken. Hun sociale leven komt als het ware tot
stilstand. De reden kan zijn dat de zorg voor een
dierbare zeer intensief is en/of de financiën ontbreken of bijv. de mobiliteit is achteruit gegaan.
Zo kunnen er verschillende redenen zijn waarom
de mensen stilte ervaren in hun sociale leven. Met
de “kom kijk en doe mee dagen” willen wij horen/
ervaren of wij iets kunnen bieden. Er is tijdens de
opzet van die dagen enkele keren samengewerkt
met St.Velerlei, de sportcoach Bart (Marlyne In &
Outdoor) en St. IJsselmonde Oost.
Actieve verwendagen
Deze actieve verwendagen zijn er ook om de mensen kennis te laten maken met bijv. het activitei-

€ 85.000 +

maatschappelijke waarde gecreëerd
ten/ cursusaanbod in hun buurt. Daarnaast is er
met een groep ouderen, afhankelijk van een rolstoel, gewandeld ondersteund door leerlingen en
onder toezicht van ondermeer de sportcoach. Aan
het eind van de middag konden jong en oud gezamenlijk genieten van een feestelijke maaltijd in
Het Tuinhuis van St. IJsselmonde Oost.
Nieuwe maatjes en vriendschappen
De ervaring die wij gezamenlijk hebben opgedaan
is dat er duidelijk behoefte is aan dergelijke activiteiten. De deelnemers hebben de mogelijkheid om
nieuwe maatjes te ontmoeten en vriendschappen
te sluiten. Onze droom is dat de deelnemers
door
2018
2018
ons aanbod geïnspireerd raken om gezamenlijk
iets te ondernemen. Wij zijn enthousiast om dergelijke verwen activiteiten verder uit te rollen en
andere Barendrechtse organisaties uit te nodigen
mee te doen.

167 matches
167 matches

€85000 +
€85000
+
maatschappelijke
maatschappelijke
waarde gecreëerd
waarde gecreëerd
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Deze organisaties leverde de
hoogste MVO waarden aan
de goede doelen:
• Makro Barendrecht
• Concept Unie
• Nobel Installaties

Social media:

89

organisaties/
89 organisaties/
personen
droegen
89
organisaties/
gemiddeld
personen droegen
personen
droegen
€ 964
bijbij
gemiddeld
€964

gemiddeld €964 bij

Twitter
124.353 weergaves
Facebook
berichtbereik 2.132
Linkedin
700 paginabezoekers

Meeste waarde geleverd aan:
•
•
•
•
•

Hospice de Reiziger
Kledingbank Uniek
St. De Toekomst
St. IJsselmonde Oost
Kijk op Welzijn

42 organisaties
42
organisaties
geholpen
geholpen

Mede mogelijk gemaakt door:

Medemogelijk gemaakt door:
Medemogelijk gemaakt door:
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42
organisaties
geholpen

Social media per maand:
Social
media posts
per maand:
§ Twitter
x
§ § Twitter
posts
x
Facebook posts ydank aan:
Speciale
§ § Facebook
Linkedin posts
posts yz
§ Linkedin posts z
• Gemeente Barendrecht
• Makro Barendrecht
• GarfiSjopMarjo
Speciale dank aan
• Hoek & Blok
Speciale
dank aan
§ Gemeente
Barendrecht
§ § Gemeente
Barendrecht
Makro Barendrecht
§ § Makro
Barendrecht
Garfisjop Marjo
§ § Garfisjop
Marjo
Hoek & Blok
§ Hoek & Blok

IJsselmondeIJsselmondeDrechtsteden
Drechtsteden
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gde

Geslaa

Match

Geslaagde matches
en mooie matches
Complimentencakemix voor vrijwilligers

gde

Geslaa

Match

De Concept Unie uit Barendrecht heeft 700 doosjes
‘complimentencakemix’ en honderden zakjes cakemix geschonken aan maatschappelijke organisaties,
stichtingen en verenigingen uit Barendrecht. Deze
cadeautjes zijn bestemd voor vrijwilligers die zich
belangeloos inzetten voor de Barendrechtse samenleving. Na de oproep vanuit BU konden vele stichtingen/organisaties blij gemaakt worden :w.o. Voedselbank, Present, Velerlei, de Oranjetuin, Hospice, de
Toekomst, Dajong, Kleurrijk en Opnieuw en Co.

Gereedschappen voor de Toekomst
De klusclub van Zorggroep de toekomst zat verlegen
om gereedschappen. Matchgroeplid Tahnee Valkenburg van Pie Party kwam op het idee om gereedschappen in te zamelen. De klussers hebben daarop zelf een wensput gemaakt en deze enkele weken
mogen plaatsen in de hal van Karwei Barendrecht.
Er is ruim gedoneerd en Karwei heeft nog een aantal
ontbrekende gereedschappen gedoneerd.

gde

Geslaa

Match

Geslaagde

Match

Speelgoed
Container voor de voedselbank

s

Ge

de

g
laa

M

c
at

Het verzoek is direct op sociale media gezet en opgepakt door de ondernemers uit de matchgroep van de
BU. Binnen 24 uur waren er zelf meerdere containers
aangeboden. Stefan Wesdijk van Hamburg verhuur
heeft de container geschonken. Van der Sluis transport heeft de container daarop op locatie geplaatst.
Een snelle en bijzondere match.

h

Bouw van website
Laptops
Stichting IJsselmonde Oost biedt cliënten ondersteuning bij wonen en arbeidsmatige dagbesteding. Twee
cliënten willen zich graag verder ontwikkelen en leren werken met de computer. Matchgroeplid van de
BU, Mark de Jong van Hoek en Blok accountants
heeft de laptops geregeld. “onze cliënten zijn super
blij met de geschonken laptop”
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De BU kreeg een partij nieuw en gebruikt speelgoed
aangeboden door een anonieme gulle gever. Deze
partij is gelijk doorgegeven aan UnieK. Het doel van
de kledingbank UnieK is de minima te helpen in Barendrecht en Albrandswaard door het geven van kleding, fietsen en verjaardagsdozen voor kinderen tot
en met twaalf jaar.
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Buurt Bestuurt had behoefte aan een goede website om de wijkbewoners over het wel en wee in de
wijk te informeren. Daarop heeft GrafiSjopMarjo het
raamwerk van de website voor hen opgezet aangevuld met wat tekstuele opzetjes. Momenteel kan
Buurt Bestuurt zelf de website vullen met het nieuws
gde
over de wijk, de feesten en wetenswaardigheden.
Geslaa

Match
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Interview

Xander Heijnen,

“Ik wil mijn netwerk graag

Matchgroeplid

inzetten om maatschappe-

Xander Heijen is directeur van Blixteam waarin
hij bedrijven ondersteunt met de verbetering van
de performance.
“De matchgroep bestaat momenteel uit 11 matchgroepleden. Er zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd en die diversiteit maakt ons sterk.
Wij hebben allemaal ons eigen netwerk”

De matchgroep
De Matchgroep bestaat uit een aantal mensen
uit het bedrijfsleven, die zich allen op vrijwillige basis inzetten en is in 2018 een viertal
keren bij elkaar geweest. De ‘oude rotten’
zijn directeuren, managers en seniormedewerkers met een groot netwerk. ‘Jonge talenten’ zijn over het algemeen jongere mensen uit het bedrijfsleven die het leuk vinden
iets concreets tot stand te brengen. De “oude
rotten” stellen hun netwerk beschikbaar om
contacten te leggen met mogelijke bedrijven
voor een aanvraag. De “jonge talenten” begeleiden de match concreet van begin tot eind.

lijke organisaties in
Barendrecht te helpen bij
de mooie dingen die zij
doen”

Xander haalt voldoening uit de gerealiseerde
matches.

De Matchgroep stimuleert het Barendrechtse bedrijfsleven om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de praktijk te brengen.
Aanvragen worden het hele jaar ingestuurd via de
website. Uitgebreidere aanvragen van stichtingen
en verenigingen worden besproken in de matchgroepbijeenkomsten. Na acceptatie van de aanvraag gaat een matchgroeplid aan de slag om een
antwoord te vinden op de vraag. Zo bereiken we
een grote groep ondernemers die graag bereid is
maatschappelijke organisaties in Barendrecht de
helpende hand te bieden.

“Ik wil mijn netwerk graag inzetten om maatschappelijke organisaties in Barendrecht te helpen bij de mooie dingen die zij doen”
“Sinds september heb ik mij aangesloten bij de
matchgroep van de BU en ben nu samen met
Jennifer Schuurman van WSSLWRKNG , mij sterk
aan het maken voor de laptop challenge”.
Xander Heijnen vond het afgelopen jaar een succes, mede gezien het aantal matches en ziet de
mogelijkheid om te groeien.
“Het aanzien van de BU kan in mijn ogen nog beter; de verscheidenheid van de matches is groot
en de evenementen dragen bij aan de bekendheid van de BU. 2018 was het eerste volledige
kalenderjaar dat de BU draaide. De ontwikkeling
van de BU zal zeker worden vervolgt.”

“In mijn praktijk voor coaching
en therapie werk ik op basis
van vier peilers: een gezond
lichaam, gezonde geest, voldoende financiën en mijn vierde
peiler het teruggeven
aan de medemens/
maatschappij. Deze
laatste twee zijn perfect te combineren
in de BU”

“Ik geloof enorm in de kracht
van mensen, en van de samenleving. Met elkaar creëren we een
mooie wereld. De Barendrechtse
Uitdaging is daar een uitstekend
voorbeeld van. Doordat het een
lokaal initiatief is, is het
resultaat ook ‘dichtbij’”

Marjolein van Rietschoten heeft een eenmanszaak - GrafiSjopMarjo- waar drukwerk wordt geregeld, bestanden voor het drukken worden opgemaakt en websites opgebouwd. “Vanuit huis met laptop vliegen de orders de deur uit”, aldus
Marjolein. Alles onder 1 dak!
“Als oude rot ben ik min of meer in de matchgroep gerold aangezien ik als
echte Barendrechter toch aardig wat mensen ‘ken’ en al snel een link kan
leggen welke bedrijven interessant kunnen zijn voor een match.”
“Ik zet me graag in voor de BU. Het is gewoon mooi om mensen te helpen
en blij te zien worden van materialen die voor bedrijven zijn afgeschreven,
maar nog goed bruikbaar zijn”

Jennifer Schuurman

Kitty Verhagen

Het afgelopen jaar heeft Marjolein met haar GrafiSjopMarjo vooral veel
gedaan voor de BU in de vorm van ontwerp folders, jaarverslag e.a.
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Betrokken
ondernemers
Betrokken
ondernemers
en en
organisaties:https://www.facebook.com/619640364810270/photos/
Betrokken
ondernemers
en organisaties:https://www.facebook.com/619640364810270/photos/
organisaties:https://www.facebook.com/619640364810270/photos/
619656441475329/
619656441475329/
619656441475329/

Founders

Bedrijven en maatschappelijke organisaties die een bijdrage
leveren aan de matches van de BU

Founders,
Sponsoren
Vrienden

&

Voor bedrijven is het ook mogelijk in de vorm
van geld bij te dragen aan de Barendrechtse
Uitdaging. Dit kan op de volgende manier:

Sponsors

•
•
•

Als founder: 5.000,- euro
Als sponsor: 1.500,- euro
Als Vriend: 		 500,- euro

Founders van de Barendrechtse Uitdaging zijn
het Oranjefonds en de Gemeente Barendrecht.
Sponsoren van de Barendrechtse Uitdaging zijn
Rabobank Ridderkerk Midden IJsselmonde en
Makro Barendrecht.

Vrienden van de Barendrechtse Uitdaging
zijn Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
(OZHW), Stuwkracht Management, Breeman
Betrokken ondernemers en organisaties:https://www.facebook.com/619640364810270/photos/
BMW en IJsselmonde Oost.

book.com/619640364810270/photos/
619656441475329/

Vrienden

Founders, Sponsoren en Vrienden maken het
werk van de Barendrechtse Uitdaging mogelijk.
Kijk voor meer informatie en de mogelijkheden
voor deelname aan de Barendrechtse Uitdaging
op:
www.barendrechtseuitdaging.nl
Of stuur een email naar:
info@barendrechtseuitdaging.nl
Het is ook mogelijk direct contact op te nemen met Linda Sanders, manager van de
Barendrechtse Uitdaging via:
06-53697475
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“De BU is een handig platform dat verenigingen met
kennis, materiaal en handjes een prima zet in
de goede richting geeft. Ik zet mij hiervoor graag in”

Foto’s: Petrina Derksen

Wensboom
De Barendrechtse Uitdaging en Netwerk ViZi
(Vrouwen in Zaken inspireren) hebben samen het
idee opgepakt om iets bijzonders te doen voor de
senioren in Barendrecht. Er is in april 2018 een
wensboom geplaatst in Borgstede die gedurende 4 weken is volgehangen met wensen van de
bewoners van Borgstede. Wensen als ‘weer eens
naar de markt gaan’, ‘de kerk in mijn geboortedorp
bezoeken’, ‘een muziekvoorstelling bijwonen’, een
“verwendag” met een mooie portretfoto en ‘een
ijsje eten op het dorp’. Mooie, ontroerende en voor
de bewoners vaak oprechte kleine dromen.
Wensen met maatjes
Die middag op de 17e mei worden de wensen allemaal zonder enige aarzeling door de aanwezige
ViZi leden opgepakt. Binnen het uur hebben alle
wensen een maatje gevonden. Waarna nog een
gezellig geroezemoes in de zaal klinkt waarbij ViZi
dames verder kennis maken met de bewoners en
de wensen bespreken. De middag krijgt een extra feestelijk tintje door het optreden van een deel
van de band Puur & Simpel, waarbij Glenda Peters
liedjes zingt over vriendschap, liefde en wilskracht.
De activiteitenbegeleidster van Laurens Borgstede,
zegt enthousiast toe de coördinatie op zich te ne-

men zodat de komende weken volop genoten gaat
worden van de uitstapjes en verwenmomenten.
Mooie kleine wensen
Een jonge vrouw, die eerder aandachtig de wensboom had bekeken merkt op: “Wat een mooie
kleine wensen, dat doe je toch zo!”. Waarop zij de
daad bij het woord wil voegen en gelijk wil gaan
wandelen met een van de bewoners in haar scootmobiel. Omdat de afspraak niet direct kan worden
gerealiseerd wordt afgesproken op een zomerse
dag en beklonken met een ferme handdruk.
Persoonlijke ontmoeting.
Fantastisch om al dat enthousiasme mee te beleven van de mensen die zich vrijwillig inzetten. Gezamenlijk maken zij van de vele wensen niet alleen
een mooie persoonlijke ontmoeting doch ook een
prachtige gezamenlijke herinnering.

“Als ik aan de BU denk zie ik een dynamiek
waarbij steeds weer de uitdaging wordt
aangegaan nog een stapje verder te gaan”.
Daar wil ik mij met plezier voor inzetten”
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De duopresentatie is in handen van Yvonne van der Haven en Jos Vis. Het belooft weer een boeiende avond
te worden. In verband met de verwachte belangstelling kunt u zich het beste aanmelden op:

Nawoord

cab.barendrecht@gmail.com.
De eerste 50 aanmeldingen
ontvangen een consumptiebon
Maatschappelijke
Organisaties
waarvoor

Uitdaging in actie is gekomen

Reshma Roopram

Plaats
Adres
Aanvang
mijn
ge-

Trots. Dat is de beste omschrijving van
voel bij de Barendrechtse Uitdaging. Dit prachtige
initiatief groeit als kool. In het opstartjaar 2017
telden we, zoals afgesproken, ruim 50 matches
tussen het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In 2018 hebben we het over bijna
het viervoudige, namelijk 185 matches. De groei
zegt heel veel. Ik licht er twee dingen uit.

Lokaal begrip
Ten eerste ontwikkelt de Barendrechtse Uitdaging
zich in korte tijd tot een lokaal begrip dat vraag en
aanbod van menskracht, kennis, kunde, en materialen vakkundig samenbrengt. Ten tweede besef
ik maar al te goed dat dit initiatief inspringt op een
groeiende behoefte de leefkwaliteit van bewoners
in Barendrecht te verbeteren. En dat is in het kader van duurzaamheid een groot goed.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een van de kernpunten in het
collegeprogramma van de gemeente Barendrecht
en ze is een logisch gevolg van de inzet van de Barendrechtse Uitdaging. Het initiatief geeft bijvoorbeeld nieuw leven aan afgeschreven, maar nog
prima bruikbare, materialen, gereedschappen en
meubilair. Het delen van kennis en kunde kunnen
de toekomst van Barendrechters leuker maken,
bijvoorbeeld op het gebied van werk of vrijetijd. Ik
zet mij als wethouder met passie in voor een sterk
en sociaal Barendrecht. De Barendrechtse Uitdaging speelt hierin een belangrijke rol.

Sociale samenhang
De sociale samenhang die het combineren van dit
soort vraag en aanbod met zich meebrengt is een
groot goed dat we moeten koesteren en uitbreiden. Dankzij de enorme passie en inzet van initiatiefnemers, ondernemers en welzijnsorganisaties
in Barendrecht kunnen we nog vele mooie matches
bereiken. En dat is win/win- voor alle betrokkenen
en een socialer Barendrecht als kers op de taart.
Ik feliciteer de Barendrechtse Uitdaging van harte
met dit succes. En ik wens alle betrokkenen nog
meer matches toe in 2019.

Reshma Roopram
Lid adviesgroep Barendrechtse Uitdaging
Wethouder Zorg & Welzijn,
Jeugd en Volksgezondheid, gemeente Barendrecht
18

Jaarverslag 2018

: Theater het Kruispunt.
: Middenbaan 111 te Barendrecht.
: 19:30

de Barendrechtse

info@barendrechtseuitdaging.nl
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