
stopte ze daarmee en kwam thuis te zitten.
Dat duurde elf jaar.

Muren kwam op me al
"0p een gegeven moment kwamen de muren
echt 0p me af. lk ben toen naar de sociale
dienst gestapt en via hen belandde ik bij de
0K-bank Feijenoord. Anke Baars werd mijn
begeleider en zij vertelde mij over alle moge-
lijkheden. CurSussen, vergoedingen, vrijstel_
ling van de sollicitatieplicht, n0em maar 0p.
Het was alsof er deuren opengingen, ik had
geen idee dat dit allemaal kon.',

Nederlandse taallessen
Claudia begon met de ouderraad op schooi,
na enige tljd vroeg Stichting Senata haar om
te helpen bij het geven van Nederlandse taal_
lessen aan allochtone mensen. 

,,Dat 
doe ik

nog steeds twee ochtenden per week. Sinds
februari werk ik ook twee ochtenden per
week in het St. CIara ziekenhuis, bij het inter_
ne ziekenvervoer. lk werd eerst een aantal
weken ingewerkt, want ja, het is meer dan
alleen het verplaatsen. Voelt de patitint zich
goed genoeg om verplaatst te worden, waar

natiecursus gedaan. Ik krijg een vergoeding
van de sociale dienst voor het werken en het
zrekenhuis vergoedi mijn reiskosten.,,

Even wennen

ln het begin was het even wennen voor
Ciaudia: "Het ritme, het geregel voor mijn kin_
deren, het weer in de maatschappij staan.
l\4aar het werken doet me zo goed, de groei
die ik doornraak, de waardering en dankbaar_
heici die ik krijq En ik heb weer vriendinnen
leren kennen, Ik ben vo goede moed voor de
toekomst. lk wil graag door in het ziekenhuis_
werk en als ik straks een computer krijg, wil
ik daar een cursus vo0r aanvragen, 0ok thujs
gaat het stukken beter, ik dce veel meer met
mijn kinderen en dat in minder tijd. Echt, ik
kan het iedereen eanradenI Vrijwilligerswerk
is een hele mooie opsiaol'

lnlormatie

Vocr meer informatie 0,,,e: Cr0enuite
Kwaiiteiten in de deetgeneente Fetjenoord
kunt u bellen met het telef connlmmer (010)

2909944 of neem eens een < irje op de websi-
te www.ok{eijenoord nl

rcrtlu onntrN-l ,'
__l

Coalitie Feijenoord
riir.ren.c de ileeii.r,ads,,ai'garJeririg van afgelopen dinsdag 20 april heeft de voorzitter, Johan
i"lend*rsr:*,,ia,gegeven ber"eicl te zijn om terug te trede,r ars dagerijks bestuurder.. Daarmee
., rr h I ,.;,; ,jlc:,rnt aa!r dc raau ciTl urt cle bestuurlijl<e irnpasse te komen. Wer .c;g66 1.,,,

e,leir iiie r*g in r*nciie te 'oriilen blijven tot een nieuw dagelijks besiuur aantreedr.

M,ii'.'
Herbestnatlr

Maandag 26 april begin

Werf Feijenoord met de

Hollandsestraat (Hillesil

Deze werkzaamheden d

Commissie Feiienoord/
Kop van Zuid:29 april
De gebiedsgerichte commissie Feijenoord/
Kop van Zuid vergadert donderdag 2g april
2004 in het gebouw van de Bewoners-
organisatie Feijenoord/Kop van Zuid aan de
Persoonsstraat 20. De vergadering begint
om 20.00 uur. Bewoners en belangstellen_
den zijn van harte welkom.

Agenda
.Opening en vaststellen van de agenda;
. Mededelingen;
. Vragenhalfuur;
. Eesluitenlijst van12 februari 2004;

Lijst van aandachtspunten;
. Betaald parkeren Kop van Zuid:

- evaluatie betaald parkeren Kop van
Zuid,

- parkeren Badio Modern / Krnderopvang
Kop van Zuid;

De portefeuillehouder Kop van Zuid is bij
dit agendapunt aanwezig;

. Toelichting stand van zaken poortge-

bouw, naar aanleiding van vragen
gesteld door de heer Klep aan de pode_
feuillehouder Kop van Zuid;

. Programma Jeugd, ter voorbereiding van
een themadebat in deelraad t.b.v. de pro^
grammabegroting 2005. De gebiedsge-
richte portefeuillehouder is hierbij uit-
genod igd;

. Rondvraag en sluiting,

lnlormatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de
gnffier van de deelgemeente Feijenoord,
via telefoonnummer 1010) 2916356.

Schoolkind
0p maandag 10 mei 20(

de 'rugzakroute groen'

basisonderwljs in de
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doen ze met behulp
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Bijna dagelijks
De rugzakrouie leert kir

natuur in hun

heer komt aar bod naa

ffimgmB$jks fuestuur demissionair

elkaar

l\ia cezc ir:eiiedeling van de voorzitter 0ntst'nd in de deerraad een -s,ms emotionere- dis-
..riusie, Cie tlgesr0tun r,ercl mer het aannemen van een moLie. De motie ,rrri,,Jrr,. rri n
ii.r,,ie iiiks lir::;f,:ui'niet meer kan rekenen op een ,eerrierheid in de raad, vrr;;;*r,rffi','i i ,o,::..!S s. 'c{r*.1 l-rrl verz.sl( gsflsg6 Om in ten hoogste 30 dagen alle arr.r, ,r*,-,
li" ir'rrii.rieir in ijsze ,.eriorie m00en er geen poririek gevoelige of ingrijpende bestLrL;rri.lke

'ri?::rria::iri:ir 'Jgirrirer worcen. Einnea 3c rragen moet er eeil nieuw dagelijks besiLiur
':, rr:r,i:,...: il:t.
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Meer deelgemeentenieuws

elders in deze krant ,
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