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Bij de Buurvrouw is altijd iemand thuis
“Dit mooie compliment: “bij de
Buurvrouw is altijd iemand thuis”,
kregen we deze week van een vaste
bezoekster. We waren er door geroerd,
want het raakt precies de bedoeling! Het ontmoetingslokaal van de
Ruilwinkel heet ‘de Buurvrouw’, onze
gastvrouwen zorgen er voor een lekker
kopje koffie of thee. Maar zij bieden
ook een luisterend oor en nemen de
tijd voor een praatje. Maandag tot en
met woensdag staat de koffie klaar
van 10.00 tot 11.30 uur. Tijdens de
openingstijden van de Ruilwinkel:
van maandag tot en met donderdag
kunt u er terecht van 13.00 tot 17.00
uur. Daarna een rondje door de mooie

winkel die netjes wordt ingericht door
de vrijwilligers. Elke tweede zaterdag
van de maand is de Ruilwinkel open
van 10.00 tot 13.00 uur.
Rond de Ruilwinkel is een prachtige
bloementuin die door de tuingroep
wordt bijgehouden. Er zoemen vele
bijen en de kleurenpracht van de
bloemen is fantastisch! U bent van

harte welkom om een rondje te lopen
door de tuin. Ook houden vrijwilligers
de moestuin bij, we hebben al overheerlijke andijvie en sla gegeten uit
de kweekbak. Nu is het wachten op
de aardbeien, frambozen en andere
groenten. Het is mooi dat éénenvijftig mensen op vrijwillige basis
zich zo inzetten voor de Ruilwinkel!
Naast artikelen die ter ruiling worden
aangeboden, krijgen we veel donaties. Deze gedoneerde artikelen
verkopen we op de rommelmarkt die
we dit jaar nog vier keer organiseren.
Zet 9 juli alvast in uw agenda! De
rommelmarkt is van 10.00 tot 14.00
uur. De opbrengst is voor het fietsen tuinproject en voor de koffie en
thee die wij graag gratis schenken.

Voor vragen kunt u ons bellen: 0111728928 of mailen: info@ruilwinkelzierikzee.nl.”

SMWO bezoekt Oekraïners

Jongerencentrum 4SD
Het jongerencentrum 4SD in Zierikzee
staat al jaren bekend als de ontmoetingsplek voor jongeren binnen de
gemeente Schouwen-Duiveland.
Jongeren van 10 – 17 jaar zijn iedere
dinsdag- en donderdagavond welkom
van 19:00 – 22:00 uur om deel te
nemen aan verschillende activiteiten
of om lekker te hangen en te chillen.
Deelname is gratis en er is iedere week
van alles te doen. Tijdens de reguliere inloopavonden kunnen jongeren
poolen, tafeltennissen, gamen of
gebruik maken van de muziekstudio
en DJ-set. Daarnaast zijn er iedere
week verschillende activ iteiten
zoals een FIFA toernooi, hambur-

geravond, waterbaan of bingo. Op
de woensdagavond (om de week) is
er een speciale meidenavond. Deze
avond is speciaal en alleen bedoeld
voor meiden uit groep 7-8 en de 1ste
en 2de van de middelbare school.
Tijdens de avonden is er professionele
begeleiding vanuit het jongerenwerk.
Benieuwd naar de activiteiten in het
jongerencentrum of naar andere activiteiten die het jongerenwerk opzet?
Neem dan zeker een kijkje op de
Facebookpagina van het jongerenwerk Schouwen-Duiveland of loop
gerust binnen tijdens de openingsuren. De facebook pagina is te vinden
via @jongerenwerk4SD.

SMWO zet zicht in voor alle mensen in
de gemeente Schouwen-Duiveland,
ook voor de mensen die hun eigen
land moesten ontvluchten. De maatschappelijk werkers en opbouwwerkers van SMWO w illen de
zelfredzaamheid bevorderen en de
mensen stimuleren om een bijdrage
te leveren aan de samenleving.
Sinds er oorlog is uitgebroken
tussen Oekraïne en Rusland zijn
er in maart Oekraïense vluchtelingen in de gemeente gekomen.
Samen met de gemeente is een groot
deel van deze vluchtelingen bezocht
om te kijken hoe het nu echt met ze gaat
en waar eventueel hulp bij nodig is.
SMWO heeft gezien dat de gastgezinnen die de mensen opvangen erg
bereidwillig zijn om hen zich thuis
te laten voelen en te ondersteunen.
De situatie in Oekraïne is nog erg
onzeker waardoor het voor veel
mensen lastig is om toekomstplannen
te maken. Merel de Graaf (maatschappelijk werker) en Mine Yilmaz
(opbouwwerker) hebben zich de afgelopen weken ingezet om waar mogelijk een luisterend oor te bieden en de
mensen de weg te wijzen.

Wanneer uw zorg voor
een ander zwaar voelt

zoeken naar de juiste oplossingen.
Dat neemt niet weg dat veel organisaties en medebewoners bereid zijn
om zich in te zetten voor deze groep.
De dankbaarheid is dan ook erg groot
onder Oekraïners.
Mocht u naar aanleiding van dit stuk
vragen of opmerkingen hebben, dan
kunt u contact opnemen met ons via
info@smwosd.nl.

Mantelzorgtaken worden over het
algemeen gelukkig met liefde en
plezier uitgevoerd. Voor ouders,
partners of andere relaties die
hulp nodig hebben, willen we best
zorg bieden als dit nodig is. Maar
wat nu als deze zorg sluipenderwijs
steeds zwaarder wordt waardoor u
voor uzelf weinig of geen tijd meer
heeft? Het Steunpunt Mantelzorg
biedt kosteloos een luisterend oor,
ontmoetingsmiddagen of activiteiten met andere mantelzorgers.
Er wordt met u meegekeken naar
mogelijkheden om uw zorgtaak
te verlichten. Schroom niet en
bel of mail vrijblijvend voor meer
informatie naar 06 57812264 of
m.ketting@smwo.nl.

Nieuws van het
Vrijwilligerspunt SD

Op 27 juni organiseer t het
Vrijwilligerspunt SD van 14.00 tot
15.30 uur een Vrijwilligerscafé in
Centrum 4SD, Kaersemakerstraat
27 in Zierikzee.
Dit is de gelegenheid om onder het
genot van een kopje thee/koffie
met wet lekkers erbij andere vrijwilligers te ontmoeten. Ook mensen die zich oriënteren op vrijwilligerswerk worden uitgenodigd.
Aanmelden kan tot en met 25 juni
via https://www.smwosd.nl/themas/vrijwilligers/vrijwilligerscafe.htm
Op vrijdagmiddag 21 oktober
wordt er weer een maatschappelijke stagemarkt georganiseerd in
het Pieter Zeeman Lyceum. Heeft u
als organisatie interesse om gratis
deel te nemen aan deze MAS markt,
stuur dan een mail naar: info@
vrijwilligerspuntsd.nl

Doordat we met een crisissituatie
zijn geconfronteerd, is het soms erg

Agenda
•
•
•
•

Iedere maandagochtend Postcafé
Iedere maandagochtend Wandelen in Malta
Iedere maandagavond Timmerclub
Iedere 2e en 4e dinsdagmiddag Breicafé

•
•
•
•

Iedere dinsdag en donderdag Jongereninloop (incl. studio)
Woensdag (even weken) Meidenavond
Woensdag (oneven weken) Oudereninloop/wijk Malta
Iedere woensdagochtend Koﬃe-inloop

• Iedere woensdagmiddag Kinderclub
De actuele informatie van SMWO vindt u op
www.smwosd.nl en op Facebook van SMWOSD
of Jongerenwerk4SD

