Een nieuwe koers
voor Stedenkontakt
Werken aan ontplooiing van mensen
en een duurzame samenleving
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“Schooien”
In de Laagstraat zijn gedurende de week
100 vrijwilligers aan het werk. De stichting
beschikt ook over thuiswerkers met speciale
taken: poppen aankleden, spellen controleren,
autootjes inpakken en puzzels leggen. We
hebben ook een “kaartenvrouwtje”.

Aan de tafel voor het raam maakt Toos Van de Sande- Van
Leeuwen (85) al zo’n 15 jaar verjaardags- en wenskaarten. Ze
verzamelt kaarten die ze ontvangen heeft en vraagt aan familie
en vrienden om kaarten te bewaren. “Ik koop absoluut niets en ik
schooi overal alles bij elkaar. Van de drukkerij krijg ik gratis papier.
Het enige dat ik zelf betaal zijn de enveloppen en het cellofaan”,
zegt ze enthousiast. Zo draagt zij haar steentje bij aan een
duurzame samenleving.

nu minder door het gebruik van internet en e-mail. Toch blijft
het leuk een echt handgeschreven kaartje per post te krijgen. Ik
stuur zelf veel via de brievenbus. En mensen waarderen dat!”

Toos maakt de kaarten zonder tekst zodat zij ze kan aan leveren
bij Stedenkontakt. Die kunnen dan naar de Kringloopwinkel
in Polen. Mensen in Polen kunnen er hun eigen tekst aan
toevoegen. De opbrengst is voor de Poolse Voedselbank.

Voor de stichting maken ook kaarten: Zuster Stephana en Gerrie
Geboers. Gerrie zal op 16 en 17 december op de Kerstmarkt haar
eigen kunstzinnge producten verkopen t.b.v. gezinnen in de
Philipijnen.

Nu maakt ze voornamelijk kaarten voor Stedenkontakt. Die zijn
heel blij met haar bijdrage. “En wat is het toch fijn om iets voor
anderen te betekenen”, zegt een zichtbaar trotse Toos. “Ik ben
er happy mee!”

Toos van de Sande-Van Leeuwen is met kaarten maken
begonnen direct na het overlijden van haar man Gerard. Ze zegt
hierover: “In die tijd was er veel belangstelling voor zelfgemaakte
kaarten. Mensen stuurden toen veel kaartjes per post, dat is
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In de Laagstraat werken 100 vrijwilligers,
Stedenkontakt heeft ook thuiswerkers die allerlei
taken hebben. Het “kaartenvrouwtje” aan het woord.
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De doelstelling van Stedenkontakt Eindhoven - Bialystok
was het verbeteren van het welzijn van de inwoner van
de stad Bialystok. De economische situatie in Polen
is echter zodanig verbeterd dat onze stichting zich
voortaan richt op projecten in andere landen waar wij
financieel bij kunnen dragen aan het opzetten van scholen,
een zorgboerderij, werkprojecten, medische hulp etc.
We werken samen met Eindhovense stichtingen en
organisaties.
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mogelijkheden tot ontwikkeling scheppen voor mensen
in Eindhoven met een kwetsbare achtergrond. Wij
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Een nieuwe koers
voor Stedenkontakt

Stedenkontakt heeft op sociaal gebied in Bialystok
innoverende projecten gerealiseerd die een vaste plek in
de Poolse maatschappij hebben. Dezelfde situatie is er
ook in Eindhoven. In het magazine wat voor u ligt gaan wij
u informeren over onze nieuwe koers.
Riet Munsters
Directeur Stedenkontakt

Foto op voorzijde: Chris Dierckx.
In het Poolse natuurpark de
Biebrza wachten de bootjes op de
vrijwilligers van Stedenkontakt,
waarheen gaat de tocht?
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Belangrijkste werk stichting: kwetsbare Eindhovenaren de
mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen

“Ik heb honger van werk”
Sinds Stedenkontakt in 1998 beschikt over het gebouw Laagstraat wordt er gewerkt
voor en met kwetsbare inwoners van Eindhoven. Deze doen als vrijwilliger ervaring op in
een werksituatie. Zij kiezen een taak op maat en werken samen met anderen die al meer
vaardig zijn. Zo wordt isolement doorbroken, leert men samenwerken en ontdekt men
eigen mogelijkheden. Het Kringloopwarenhuis is zo het instrument voor Sociale Activering.
Stedenkontakt werkt samen met de Gemeente Eindhoven, De Boei, GGzE, Reclassering etc.
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Op dit moment zijn er ongeveer 110 mensen gedurende enkele
dagen per week in het gebouw van de stichting in de Laagstraat
werkzaam. Onder hen bevinden zich 100 vrijwilligers, van wie
er ongeveer 40 een kwetsbare achtergrond hebben, 10 van
hen beschikken over een PGB indicatie en kopen bij de stichting
zorg in. Deze vrijwilligers worden één op één begeleid, hebben
elke week een begeleidingsgesprek en de toeleverde instantie
ontvangt maandelijks een rapportage.

nuttig te voelen en ik had ook veel plezier in de uiteenlopende
en afwisselende taken die ik mocht uitvoeren maar uiteindelijk
was het de sfeer die het ‘em voor mij deed. Ik heb nog
nooit samengewerkt met zo’n fijn team van mensen die zo
gemotiveerd waren en zo hard werkten. Iedereen is ook begaan
met elkaar en gaat zeer sociaal met elkaar om, er heerst een
hele goede en positieve sfeer. In het bedrijfsleven heb ik dat wel
eens anders meegemaakt”.

“Gewone” vrijwilligers die zelfstandig kunnen werken,
hebben een eigen afdeling, zorgen voor structuur en rust, zij
hebben “iets te geven”, de meer kwetsbare vrijwilligers die
öndersteuning nodig hebben, worden aan hen gekoppeld,
samen voeren zij taken uit, iedereen heeft een taakomschrijving.
Drie betaalde beroepskrachten met een sociaal pedagogische
opleiding, ondersteund door stagiaires van Fontys en het ROC
leiden het werk in veilige banen. Het werk is zo georganiseerd
dat het een uitdaging is, het werk moet inspireren en bijdragen
aan persoonlijke ontwikkeling.

Huisdichter Marianne verwoordt het als volgt:
Wij: 100 gemotiveerde vrijwilligers werken voor een humanitair doel.
Het samenwerken met en van elkaar leren geeft een goed gevoel,
vooral voor de vrijwilligers met een kwetsbare achtergrond
die hier leren zichzelf te redden en dan weer levenslustig en gezond
kunnen meedraaien in de maatschappij.
Bij Stedenkontakt is er allerlei
leuk en interessant werk te doen.
Men hoeft zich ook niet anders voor te doen.

Onder de min of meer niet vrijwillige medewerkers zijn de
cliënten van Reclasseringsinstellingen die een taakstraf hebben
of personen die aan het einde van een penitentiair programma
moeten resocialiseren. Bij de stichting komen ze in aanraking
met de onbaatzuchtige inzet van vele vrijwilligers én kwetsbare
mensen. Ze krijgen waardering voor hun inzet. Nogal eens
blijven mensen die een taakstraf hadden, na de contractperiode
bij de stichting. Ze willen graag een bijdrage leveren aan het
zinvolle werk van de stichting of ze hebben onvoldoende
structuur in hun eigen leven en willen die opbouwen bij de
stichting, want: “Het is hier gezellig, ik mag zijn wie ik ben…..”
“Ik heb honger naar werk”, zei pas een allochtone vrijwilliger.
“Dit is mijn land, terug mijn land vrienden is dood. Politiek is
anders in Ethiopie. Hier is leren, leren en werken, goed zo.”
“Het was fijn om me nuttig te voelen”
Een andere vrijwilliger vertelt: “Na een intake gesprek kon ik
meteen aan de slag en al na de eerste dag voelde ik me er
thuis. Ik ging moe maar voldaan naar huis. Het was fijn me
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In het grote, oude, stenen schoolgebouw in de Laagstraat
is een Kringloopwarenhuis gevestigd: de voormalige
klaslokalen zijn afzonderlijke winkels: kleding, curiosa,
speelgoed, woontextiel, huishoudelijke artikelen, lampen,
babyartikelen, elektrische apparatuur etc. etc. Deze indeling
en ook het grote assortiment maken dat klanten er uren
recreatief winkelen. De winkel wordt in Gestel niet voor niets
“De kleine V en D” genoemd. De winkel trekt elke dag 250
klanten, voor iedereen is er wat te koop , want zoals een klant
pas zei: “Ik koop bij jullie dingen waarvan ik niet wist dat ik ze
kon gebruiken”.

De presentatie van huishoudelijke
artikelen moet uitnodigen tot een
aankoop.  

Avontuurlijk
winkelen bij
Stedenkontakt
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Stedenkontakt heeft 3 groepen van klanten. De grootste groep
wordt gevormd door de verzamelaars en mensen die hopen
een bijzonder schilderij of voorwerp voordelig te kunnen kopen.
Velen zijn op zoek zijn naar een uitbreiding van hun verzameling
autootjes, eendjes, olifanten etc, wat er al niet gespaard wordt
in Eindhoven! Klanten roemen de diversiteit van de collectie
goederen en de gezellige sfeer, men komt er graag snuffelen.
Elke dag gaan er ook veel nuttige zaken zoals gordijnen,
kleding en schoenen over de toonbank, Het aanbod aan
gebruiksartikelen is groot en de prijzen zijn laag. Zo kan
iemand met weinig geld toch zijn hele huis naar zijn of haar
smaak inrichten, merkkleding kopen of noodzakelijke zaken
aanschaffen als een TV, een koelkast, kinderkleding. Zwervers
komen voor een slaapzak,ondergoed etc. Zoals we allemaal
weten is er ook in Nederland armoede.

De meubelafdeling omvat een
grote collectie prachtige meubelen.

gezelligheid. Klanten vertellen dan ook: “Als ik niet bij de stichting
ben geweest, heb ik geen zaterdag gehad”, of “Ik geniet van het
rondscharrelen, uitzoeken, mensen ontmoeten en uiteindelijk
met een koopje de deur uit gaan”. Ook vele sponsoren die
goederen komen afgeven maken een rondje door de winkel en
gaan toch weer met iets naar huis.

“Ik koop bij jullie dingen
waarvan ik niet wist dat ik
ze kon gebruiken”

U bent van harte welkom om te winkelen van dinsdag t/m
vrijdag van 13.00 - tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00
tot 14.00 uur ! De winst van de winkel gaat naar projecten in
Ghana, Mali, Zuid- India en Columbia.

De derde groep bestaat uit jonge mensen afkomstig uit de
gehele wereld: dagelijks bezoeken veel studenten van de Design
Academy de winkel in de Laagstraat op zoek naar de meest
uiteenlopende zaken. “Als ik een opdracht krijg op school, ga
ik eerst naar de stichting voor inspiratie”, zei een student. Een
andere vertelde: “Ik vind altijd originele voorwerpen, waarmee
ik vervolgens zelf iets compleet nieuws, iets origineels maak”.
Het is zelfs zo dat aan het begin van het schooljaar enkele
docenten een excursie organiseren naar “de mooiste winkel van
Eindhoven”: “In that shop you can find what you need….”
Klanten roemen het grote aanbod van goederen en de sfeer.
In de koffiekamer zijn zij welkom voor een kopje koffie. Richard
maakt de hele week lekkere uitsmijters of tosti’s etc. en
op zaterdag zorgt “ons Anny” voor de inwendige mens en
DECEMBER 2011
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Actie Schoenmaatjes
Kinderen in Eindhoven e.o. voor kinderen in Irak
Actie Schoenmaatjes
Actie Schoenmaatjes van Edukans is een actie waarbij kinderen
in Nederland een schoenendoos vullen met speelgoed,
schoolspullen en toiletartikelen voor kinderen in andere
landen, waar armoede of oorlog heerst. Het is één van de
grootste kinderacties op het gebied van ontwikkelingshulp. De
schoenendozen worden verzonden naar landen als Moldavie,
Oeganda en Irak. De schoenendozen gaan naar kinderen op
scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen, opvangcentra
voor straatkinderen etc. Het is hartverwarmend om te zien hoe
blij de kinderen met hun schoenendoos zijn. Zo’n persoonlijk
gebaar van een kind uit Nederland maakt diepe indruk!

Wat zullen de kinderen in Irak blij zijn als ze binnenkort een
prachtige gevulde schoenendoos krijgen!
Esther Denneman
Vrijwilliger Actie Schoemaatjes en Stedenkontakt.
Voor meer informatie zie ook: www.actieschoenmaatjes.nl

Op verschillende plekken in Nederland worden in november
de schoenendozen ingezameld, zo ook in Eindhoven. Het
inzamelpunt is in november een week open en dan komen
er 11.000 dozen uit de regio binnen! Al die dozen worden
nagekeken door een groep enthousiaste vrijwilligers. Dozen
worden, waar nodig, nog aangevuld met extra spulletjes, zodat
in elke doos ongeveer evenveel zit. Van Stichting Stedenkontakt
krijgen we heel veel knuffels en ook schoolspullen en klein
speelgoed! Al die spulletjes kunnen we ontzettend goed
gebruiken en we zijn hier dan ook erg blij mee!!
De schoenendozen die we in Eindhoven nakijken, gaan dit jaar
naar Irak. Na jaren van oorlog en sancties leeft bijna de helft van
de Irakese bevolking in armoede. De basisvoorzieningen kunnen
de vraag naar hulp niet aan. Miljoenen Irakezen zijn gedwongen
het geweld te ontvluchten naar andere delen van Irak of naar het
buitenland. Ruim 70% van de mensen heeft geen toegang tot
schoon drinkwater. Veel mensen hebben geen werk en er is een
groeiend vluchtelingen probleem.
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9

Einde samenwerking
Eindhoven en Bialystok
Een nieuwe koers voor Stedenkontakt

Het gebouw van Stedenkontakt in
Bialystok in 1998.
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De samenwerking tussen de 2
steden wordt beëindigd, maar
SKMBE gaat zelfstandig verder.
Een Werkervaringsproject /
Kringloopwinkel zorgt voor de
inkomsten voor de projecten
die eerder door Stedenkontakt
werden opgezet.

Stedenkontakt Eindhoven – Bialystok initieerde vanaf

In 1998 kocht Stedenkontakt om haar projecten vooral op
het gebied van psychiatrie te kunnen realiseren, een groot
gebouw in Bialystok. Dit gebouw van 4 verdiepingen is in 2010
gerenoveerd en er een nieuwe vleugel aangebouwd van 720
m2. Ruime trappen en een lift verbinden de grote ruimtes.
Een nieuwe parkeerplaats en hek maken er een aantrekkelijk,
kleurig geheel van. Alle taken / groepen van SKMBE hebben
een eigen plek: het Werkervaringsproject / de Kringloopwinkel,
de Voedselbank, het Schoolboekenproject, Studiefonds,
de Vrouwengroepen en Feniks, een Zelfhulpgroep rondom
psychiatrische problematiek. Er zijn kantoren en spreekkamers
o.a. voor de psychotherapeute die indien nodig cliënten
ondersteunt om te kunnen deelnemen aan een van de sociale
programma’s. De doelstelling van SKMBE is namelijk hetzelfde
als in Eindhoven: het bieden van ontplooiing aan kwetsbare
mensen.

1990 projecten die het welzijn van inwoners van de
aan de Russische grens gelegen Poolse stad Bialystok
verbeterden. Op het gebied van de Sociale Zorg, Geestelijke
Gezondheidszorg, Cultuur en Onderwijs vonden vele
uitwisselingen plaats, werd kennis overgedragen en
intensief samen gewerkt met de counterpart SKMBE,
Stowarszyzenie Kontakt Miast Bialystok Eindhoven, die de
projecten in Bialystok coördineerde. Dat de meer dan 20
jaar lange samenwerking erg gewaardeerd werd bleek in
september jl. tijdens de openingsceremonie van het nieuwe
pand van de counterpart van de stichting.
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In september jl. werd officieel de nieuwe accommodatie
geopend in de aanwezigheid van 26 Eindhovense vrijwilligers.
Vele voormalige samenwerkingspartners waren aanwezig
zoals oud burgemeester Lech Rutkowski die in 1992 samen
met burgemeester Rein Welschen de projectkoppelingsrelatie
tussen Bialystok en Eindhoven ondertekende. Het was een
warm weerzien van oude bekenden. De burgemeester van
Bialystok roemde de enorme verdienste van Stedenkontakt
voor de gemeenschap van Bialystok op de vele gebieden en
gaf als teken van dank een onderscheiding aan Bert Arts, de
voorzitter van de stichting en Riet Munsters, directeur van
Stedenkontakt.

De Kringloopwinkel winkel is erg bekend in Bialystok, de
klanten, afkomstig uit alle lagen van de bevolking, komen voor
de goede kwaliteit van de goederen en de lage prijzen. De
winkel wordt elke 6 weken bevoorraad met een volle oplegger
tweedehandse goederen uit Eindhoven. Met de opbrengst van
de verkoop worden de projecten die Stedenkontakt eerder
heeft opgezet in Bialystok, gefinancierd. In het programma
“Pomoc za pomoc”, “Hulp voor Hulp” komen de moeders die
voedselpakketten van de stichting krijgen helpen in de winkel.
Elk jaar krijgen 4 vrouwen een arbeidscontract van 1 jaar waarna
doorstroming naar een andere baan bijna altijd lukt. Mensen
kunnen zich zo ontplooien.

Oud burgemeester Rutkowski
begroet staande de gasten
bij opening van het nieuwe
pand. Links van hem de huidige
burgemeester, rechts Bert Arts
voorzitter Stedenkontakt.
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De Eindhovense vrijwilligers
werden met een tekst aan het
nieuwe gebouw verwelkomd
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Na 21 jaar beëindigt Stedenkontakt het werken voor Bialystok:
er komt een einde aan de zeer intensieve verbinding
tussen de 2 steden. Het verbeteren van de leefsituatie van
Poolse mensen was immers voor Stedenkontakt steeds de
doelstelling en het leven in Polen is voor veel mensen sterk
verbeterd. SKMBE gaat nu zelfstandig door met de groepen
die nu nog ondersteuning behoeven. Stedenkontakt stuurt dus
geen geld meer naar Polen maar zal wel de Kringloopwinkel
daar blijven bevoorraden. De winst van de Kringloopwinkel in
Eindhoven gaat voortaan naar projecten in landen in Afrika,
Columbia, Zuid-India etc.

Na de officiële opening volgde er
voor de Eindhovense vrijwilligers
een programma waarin projecten
werden bezocht. Op de laatste dag
werd er in het stroomgebeid van
de rivier de Biebrza een tochtje
gemaakt met fluisterboten.

Agnes, coördinatrice van de
kledingafdeling in de Laagstraat in
Eindhoven, hielp in Bialystok bij het
opzetten van de kledingafdeling.
Ze is trots op het resultaat:
evenals in Eindhoven is het een
schitterende afdeling.

Poolse en Nederlandse
vrijwilligers worden gewaardeerd
voor hun vele werk. Een
kampvuur met worst aan stokken
en harmonicamuziek zorgt voor
verbroedering en ontspanning.
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Grootse Speelgoedmarkt
t.b.v. Rising Stars
Verkoop van speelgoed voor kinderen in Ghana

Dankzij de financiële bijdrage van
Stedenkontakt is er nu zekerheid
over het voltooien van het gebouw
voor de zorgboerderij.

14

Voorzitter Jaap Matser bezoekt het
project van Rising Stars.

Kinderen krijgen een veilige en
leerzame plek.

Het Kringloopwarenhuis in de Laagstraat heeft een uitgebreide
speelgoedafdeling, het hele jaar door is speelgoed een
belangrijk artikel. De afdeling o.l.v. Willeke wordt druk bezocht
en ook het vele kleine speelgoed in de afdeling “Kleine
winkel” o.l.v. Leni wordt veel verkocht. Al het speelgoed wordt
gecontroleerd en gerubriceerd. Hetty is de vrijwilligster die kijkt
of de gezelschapsspellen compleet zijn en Jo legt alle puzzels.
Een thuiswerkster, mevrouw Bijsterveld kleedt alle poppen aan
en Yvette pakt al het kleine speelgoed in. Naast de permanente
verkoop organiseert de stichting in de weken voor Sinterklaas
een extra verkoop van speelgoed. De Speelgoedmarkt vond dit
jaar plaats van 29 oktober t/m 6 december. De markt werd deze
keer samen georganiseerd met de Stichting Rising Stars.
De Stichting Rising Stars zet zich in voor kinderen met een
verstandelijke of meervoudige beperking in Ghana. Bij de
stichting vinden deze kinderen een veilige en warme plek door
de mogelijkheid van 24 uurs opvang. De leeftijd van de kinderen
varieert tussen de 3 en 15 jaar. Naast professionele hulp d.m.v.
scholing, vorming en training biedt de stichting financiële hulp
voor voeding, onderwijs, kleding en huur van gebouwen.
Om de samenwerkingspartner te laten groeien naar
zelfstandigheid is de stichting bezig met het opzetten van een
Zorgboerderij in de plaats Offinso – Adukro in de Ashanti regio.
De boerderij moet op den duur de financiële middelen en de
voeding opleveren waardoor het project meer onafhankelijk
wordt van hulp uit Nederland. De kinderen die nu in de 24 uurs
DECEMBER 2011

opvang zitten zullen er later deel kunnen nemen aan boerderij
activiteiten. Het doel is de deelnemers te laten werken volgens
eigen mogelijkheden, het project heet dan ook: Kings and
Queens.
De voorzitter van Rising Stars, Jaap Matser, ging enthousiast
in op het verzoek van Stedenkontakt om samen de jaarlijkse
Speelgoedmarkt te organiseren. Hij maakte een rooster voor
vrijwilligers van zijn stichting die vervolgens 5 weken lang de
kassa bij de markt bemanden. De Speelgoedmarkt leverde
goede inkomsten op o.a. met de verkoop van nostalgisch
speelgoed van Fisher Price en merkspeelgoed als Playmobil,
Lego. Ook de speciaal voor de markt verzamelde Matchbox
autootjes en Dinky Toys gingen vlot over de toonbank. Het
duurde even, maar al snel hadden de verzamelaars hiervan
de weg gevonden naar de door Rising Stars ingepakte oude
autootjes.
De opbrengst was dan ook maar liefst bijna € 5000,- . Dit
bedrag werd door Stedenkontakt verdubbeld, zodat de bouw
van de Zorgboerderij met € 10.000,- wordt ondersteund. Zo
krijgt het in de Laagstraat ingeleverde speelgoed een tweede
en derde leven: “Sinterklaas” kon voor Eindhovense kinderen
voordelig speelgoed aanschaffen en de opbrengst geeft
kinderen in Ghana nieuw leven.
Meer informatie over Rising Stars vindt u op
www.rising-stars.nl en via e-mail: info@rising-starts.nl
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Bijdragen aan een
duurzame samenleving:
“Jullie doen goede dingen met mijn spullen”.
De vrijwilligers van Stedenkontakt verwerken elke week
een enorme hoeveelheid goederen. Wat scheelt dat de
Gemeente niet aan kosten van ophaaldiensten, aan lagere
kosten bij het beheren van de milieustraten? Duurzaamheid:
erg belangrijk voor Stedenkontakt .

Op de afdeling Inname Goederen geven elke dag veel
Eindhovenaren de spulletjes af die ze niet meer nodig hebben.
Deze goederen krijgen een tweede leven. De schenkers
weten dat met de opbrengst van de winkel humanitaire
doelen gesteund wordt en dat vele vrijwilligers er een zinvolle
dagbesteding hebben. Wat echter ook erg gewaardeerd wordt
is de wijze waarop Stedenkontakt met de spullen omgaat.
Alles wordt nagekeken en gesorteerd, in de werkplaatsen
hout, electra, computers, lampen en fietsen worden artikelen
gecontroleerd en indien nodig gerepareerd.

kleding en speelgoed. Ook veel meubelen zijn in de Poolse
Kringloopwinkel welkom. De counterpart in Bialystok
verdient met de verkoop zelf het geld voor de projecten
die eerder door Stedenkontakt zijn opgezet: Voedselbank,
Schoolboekenfonds, Zelfhulpgroepen rondom psychiatrie etc.
Tenslotte ondersteunt Stedenkontakt zusterstichtingen
met goederen voor projecten over de gehele wereld. Enkele
voorbeelden: verband, sandalen, rollators, rolstoelen naar een
lepra project in Zuid-India, speelgoed naar Mali, naaimachines
naar Malawi, klein speelgoed naar Moldavië, luiers naar
Oeganda etc. etc.

Door het originele en uitgebreide aanbod van goederen in
de Kringloopwinkel worden veel goederen onttrokken aan
de milieustraat, daarnaast vertrekt er elke 6 weken vanuit
de Laagstraat een volle oplegger met telkens 10.000 kg.
Eindhovense goederen naar de Kringloopwinkel in Bialystok.
Elke keer gaan er ongeveer 800 bananendozen mee met
streng geselecteerde huishoudelijke artikelen, curiosa,

STEDENKONTAKT EINDHOVEN

Natuurlijk is niet alles bruikbaar maar als er iets moet worden
weggegooid wordt er eerst gekeken of een onderdeel nog
bruikbaar is en vindt er een scheiding plaats in hout, ijzer,
glas, papier, textiel, plastic en chemisch afval. In 2011 is een
nieuwe werkplaats ingericht waar demontage plaats vindt van
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afgeschreven elektrische en elektronische apparatuur zoals
TV’s, computers, beeldschermen etc. Voortaan wordt dus ook
gesorteerd op koper, roestvrij staal, messing en aluminium.
Ook printplaten, kabels en snoeren zijn nog te recyclen.
Stedenkontakt levert zo een bijdrage aan een duurzame
samenleving en heeft ook aan de afval nog interessante
inkomsten.

Inderdaad: er worden “goede dingen gedaan” met de
goederen die worden aangeboden. Hebt u nog iets over?
Alles, mits netjes, is welkom! .Wij komen ook graag spullen bij
u ophalen, u kunt een afspraak maken via tel 040-2555459
Tweedehandse goederen vormen unieke kansen voor mens
en milieu! Dank aan alle sponsoren: u die goederen aan ons
afstaat!

Binnengekomen apparatuur
wordt gecontroleert: de klant
moet er zeker van zijn dat het
apparaat werkt.
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Varia

Om zekerheid te hebben over haar toekomst heeft de stichting
de Gemeente gevraagd het gebouw tegen een sociale prijs
te kunnen kopen. De stichting ontving een schrijven van
burgemeester Van Gijzel dat dit mogelijk is en hoopt nu op
voorspoedige onderhandelingen. In het gebouw moeten
namelijk de elektrische installatie en de verwarmingsketels
vernieuwd worden. Er zijn op diverse plekken lekkages vanwege
kapotte goten en de maandelijkse energielasten zijn enorm
vanwege een compleet gebrek aan isolatie. De stichting hoopt
op een snelle afwikkeling.

Beschikking van
gebouw Laagstraat
voor Stedenkontakt van
levensbelang

Solidariteit

In het kader van bezuinigingen en een herziening van de
stedenbanden die de Gemeente Eindhoven onderhoudt,
besloot de Gemeenteraad in oktober jl. om te stoppen met de
gemeentelijke relatie met de stad Bialystok. Als gevolg daarvan
komt er per 1 januari 2012 een einde aan de subsidie die de
Stichting Stedenkontakt Eindhoven – Bialystok als particulier
initiatief vanaf 1992 ontving. Dankzij deze jarenlange subsidie
en de beschikking over het gebouw in de Laagstraat kon
Stedenkontakt in Bialystok vele projecten realiseren o.a. op het
gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg maar vooral ook
werken voor en met Eindhovense burgers.
Toen burgemeester Rein Welschen in 1997 het
dagactiviteitencentrum “Przystan” (Haven) bezocht dat
Stedenkontakt Eindhoven – Bialystok met ondersteuning
van De Boei daar had opgezet, vroeg hij de stichting ook in
Eindhoven te gaan werken met kwetsbare mensen. Hij stelde
daarvoor de voormalige Lambertusschool in het stadsdeel
Gestel ter beschikking. Dit gebouw was namelijk gelegen tussen
de Bennekel en Genderdal, in de jaren ’90 krachtwijken geheten.
De opdracht was om inwoners van deze wijken te betrekken bij
het werk van de stichting en werkervaring op te laten doen in de
Kringloopwinkel.
Om door te kunnen gaan met het Werkervaringsproject / de
Kringloopwinkel moet de stichting kunnen blijven beschikken
over het gebouw Laagstraat. Zonder het gebouw is het niet
mogelijk de doelstellingen te realiseren. Degenen die nu een
actieve, zinvolle dagbesteding bij de stichting hebben, zouden
immers dan een andere plek moeten zoeken.
STEDENKONTAKT EINDHOVEN

“We moeten erkennen dat mensen verschillende talenten
hebben en niet alleen maar respect hebben voor de
talenten die het hoogste loon genereren. De onevenredige
bezuinigingen op de sociale werkplaatsen, de Wajong en PGB’s
treffen degenen die van goede wil zijn, maar het moeten
hebben van een solidair georganiseerde samenleving om die
wil te kunnen tonen”.
Fragment uit de Kerkdijklezing van Job Cohen (NRC 19-11-2011)

Schoolboeken
voor Bolivia
De Stichting Commissie voor Bolivia in Geldrop werkt voor
een basisschool in San Bernardo. In dat land is het niet
vanzelfsprekend dat een kind naar school gaat. Als ouders
geen geld hebben voor een schooluniform of schoolboeken
kan een kind niet naar school. De stichting heeft een
systeem bedacht waarbij de kinderen van de ouders die
zich inzetten voor de school, toch onderwijs kunnen volgen.
De basisschool is gerenoveerd er is echter een groot tekort
aan schoolboeken. Stedenkontakt maakte aan de stichting
€ 5.000,- over voor de aanschaf van schoolboeken voor 6
klassen. Er ontstaat dan meer gelijkheid, ook kinderen van
arme ouders krijgen nu onderrricht.
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Kerstmarkt
in de Laagstraat

Vrouwenvakschool in Mali
Stedenkontakt werkt samen met de Stichting Djenné. Beide
stichtingen richten zich op de ontplooiing van mensen.
De doelgroep van Djenné zijn vrouwen en kinderen.
Om onderwijs en zelfstandigheid te realiseren schonk
Stedenkontakt in 2011 € 30.000,-.
“De vrouwenvakschool in Bandiagara is prachtig aan het
worden. We hebben de grond opengemaakt en daar zijn de
stenen uitgekomen. De stenen worden per stuk op maat
gemaakt en in cement gezet. Het kinderdagverblijf mag er ook
wezen. Er bouwen vier vrouwen mee. Naast de theorielokalen
komen er een restaurant-, een ict gebouw- en andere
plekken waar de vrouwen kunnen werken of stage lopen. Met
dit project kunnen in de toekomst 50 tot 100 vrouwen werken.
De meeste vrouwen hebben nog nooit onderwijs genoten en
men is de armoede beu! Men wil uit de armoede breken met
onderwijs en werk! De stichting helpt daarbij.”
Fragment Nieuwsbrief november Stichting Djenné

Op 16 en 17 december organiseert Stedenkontakt op het plein
voor haar gebouw een kerstmarkt. Op deze markt zullen de
partnerstichtingen die werken voor projecten over de gehele
wereld en die door Stedenkontakt materieel en financieel
ondersteund worden, zich presenteren. De gehele opbrengst
van de markt en de verkoop in de winkel zal gaan naar de
Stichting Magilcchi Foundation die werkt voor lepra patiënten
in Zuid –India. Deze stichting zal informatie geven over haar
werk o.a. door het vertonen van een film. De Stichting Djenné zal
aanwezig zijn met een schoolbus die naar Mali vertrekt in 2012.
Deze schoolbus zal ingezet worden als klaslokaal. De Stichting
Rising Stars die werkt voor kinderen met een verstandelijke
beperking in Ghana verkoopt speelgoed waaronder een grote
collectie oude merkautootjes. Er zullen kramen zijn met
kerststukjes, kerstdecoraties, kerstgroen en kerstbomen. Door
een sfeervolle aankleding en de mogelijkheid om allerlei lekkere
zaken te nuttigen zoals erwtensoep en glühwein belooft het
gezellig te worden. etc. Iedereen is welkom op 16 december van
13.00 tot 17.00 uur en op 17 december tussen 10.00 en 14.00
uur. De buurtbewoners van de straten in de directe omgeving
van Stedenkontakt krijgen een uitnodiging in hun brievenbus.

Goederen gaan
de hele wereld over
Aan de stichting geschonken goederen maken soms een verre
reis. Stedenkontakt levert op aanvraag specifieke artikelen aan
projecten over de gehele wereld. Zo gaan rollators, rolstoelen,
verband, open schoenen via de Stichting Magilcchi Foundation
naar lepra patiënten in Zuid –India. Naaimachines en educatief
speelgoed naar Mali, bloeddrukmeters naar Oeganda,
gehoorapparaten naar Afghanistan, speelgoed naar Moldavië
en kinderboeken naar Suriname
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Stichting Stedenkontakt Eindhoven
Laagstraat 288 A
5654 PP Eindhoven
Tel: 040-2555459
E-mail: info@stedenkontakt.nl
www.stedenkontakt.nl
Bankrekening nummer 121022919
Voorzitter: Bert Arts
Directeur: Riet Munsters
Openingstijden Kringloopwarenhuis
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 14.00 uur
Inleveren goederen:
dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.00 uur
zaterdag van 9.00 - 15.00 uur
Gratis ophalen goederen aan huis: 040-2555459

Sociale Activering
Mensen met een kwetsbare achtergrond doen als vrijwilliger
werkervaring op. Zij kiezen een taak op maat en werken onder
begeleiding van sociaal pedagogisch personeel (HBO) samen
met anderen die al meer vaardig zijn. Zo wordt isolement
doorbroken, leert men samenwerken en ontdekt men eigen
mogelijkheden. Kringloopwarenhuizen in Eindhoven (stadsdeel
Gestel) en Bialystok (Polen) zijn het instrument voor de Sociale
Activering. Stedenkontakt werkt samen met de Gemeente
Eindhoven, De Boei, GGzE, Novadic Kentron etc.
Bijdrage aan een duurzame samenleving
Kringloopwarenhuizen bieden een grote collectie tweedehandse
goederen aan voor lage prijzen, u kunt er uren recreatief
winkelen. Door reparatie van ingezamelde goederen, een
origineel, uitgebreid aanbod in de winkels, de demontage van
niet bruikbare artikelen en het leveren van het gesorteerde afval
aan verwerkingsbedrijven onttrekt de stichting een enorme
stroom goederen aan de milieustraat. Elke 6 weken vertrekt een
oplegger met streng geselecteerde in Eindhoven ingezamelde
goederen naar de Poolse Kringloopwinkel.
Verbetering leefsituatie van kansarmen
Stedenkontakt ondersteunt humanitaire zusterstichtingen die
werken voor kwetsbaren over de gehele wereld. Zij levert aan
hen specifieke artikelen die nodig zijn in projecten in Malawi,
Zuid India, Mali, Moldavië etc. en ondersteunt deze projecten
financieel. Vrijwilligers in de Poolse Kringloopwinkel verdienen
het geld voor de eigen Poolse projecten: Voedselbank,
Schoolboeken- en Studiefonds, Zelfhulpgroepen rondom
psychiatrie en vrouwenemancipatie etc.

