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Cindy te Ronde
(JW vd Doelschool):
Door het geweldige initiatief
om samen te eten in de wijk,
heeft een aantal van onze bovenbouwleerlingen op school een heerlijke maaltijd
mogen serveren aan ouderen uit de wijk.

Patricia Vermunt:
De kunstenaars uit de wijk
Poortambacht hebben een
podium gekregen door
middel van samenwerking met SMWO
en kunnen nu zelf KunstPoort
exposities organiseren.

Wim Welmer:
Door mijn deelname aan de
rouwbelevingsgroep na het
overlijden van mijn vrouw, heb
ik "delen is helen" echt in de praktijk
mogen ervaren. Hierdoor kan ik met
behoud van de goede herinneringen weer
positief naar het nieuwe jaar kijken.

Sanne Meerdink
(Verloskundigenpraktijk
Schouwen-Duiveland):
Door samen te werken en
onze krachten te bundelen proberen
we elk gezin op Schouwen Duiveland
de best mogelijke start te bieden.

Tony Knobbe:
Sinds een paar maanden
knap ik oude fietsen op in
de Ruilwinkel. Ik doe dit
met veel plezier en het is fijn om in dit
team te werken.
Pauline Klerkx (Odensehuis
Schouwen-Duiveland):
samenwerking met SMWO
is superfijn; meedenkend,
nieuwe invalshoeken, creatieve ideeën,
altijd gericht op verbinding en om het
beste uit de mens te halen!

Abraham Khahesi:
Het Jongerencentrum is
een plek waar ik andere
jongeren kan ontmoeten
maar ook kennis kan maken met de
Nederlandse taal en cultuur.
Jason Brumond:
Het jongerencentrum is LIT
(geweldig leuk!), omdat ik
hier met muziek zit.

Ruud van Es:
Nadat ik enkele zware jaren achter de
rug heb gehad heeft de cliëntondersteuner me weer op weg geholpen en
de juiste hulp geregeld. Daardoor heb
ik een begin kunnen maken om mijn
leven weer op orde te krijgen.

Greet Timmerman:
Het is mooi om als Gors samen
met SMWO verbindingen te
leggen voor alle bewoners in de
Wijk Poortambacht . Dit met inzet van
onze cliënten van Gors. Vanuit
wederzijds vertrouwen de krachten
bundelen en samen iets moois bereiken.

Debby Boers
(gemeente Schouwen-Duiveland):
SMWO is onze uitvoeringspartner
in Welzijn, Algemeen Maatschappelijk Werk en Onafhankelijke Clientondersteuning. Samen met onze andere netwerkpartners staan zij klaar voor de inwoners van
Schouwen-Duiveland.

Anoniem:
Door samen met een vrijwilliger op
pad te gaan, heb ik het vertrouwen
gekregen om in mijn elektrische
rolstoel te rijden. Ik durf meer en ga
nu ook wel zelfstandig erop uit.

Corrie van Splunter:
We kijken altijd uit naar Tafelen in de Buurt. Als we dat niet
hebben, zijn de uitjes voor
Peter, mijn man, steeds
minder. En voor mij als mantelzorger is
het ideaal: ik kan gewoon aanschuiven.

Een cliënt van maatschappelijk
werk:
Dank je wel voor je steun,
relativeren en dat je er altijd voor
me bent!!!

Het team van SMWO Schouwen-Duiveland wenst u ﬁjne feestdagen en een gezond 2019
Ook volgend jaar staan wij weer voor u klaar

