Wij brengen sociale veerkracht
naar De Cammeleur
Ook ContourdeTwern heeft zijn intrek genomen in De Cammeleur. Afgelopen weekend werd de nieuwe
accommodatie onder grote belangstelling opengesteld voor bezoekers. Wij waren erbij en hebben veel
bezoekers kunnen vertellen waar de
medewerkers van ContourdeTwern
zich zoal mee bezig houden: het sociaal werk in Dongen staat voor de
sociale veerkracht van mensen en
wijken. We staan voor een samenleving waarin iedereen voor zichzelf
op kan komen en ook omkijkt naar
anderen.
Alle diensten van ContourdeTwern zijn
erop gericht: de zelfredzaamheid van
mensen verbeteren en de leefbaarheid van Dongen vergroten. Daarvoor
komen Dongenaren ons tegen bij De
Cammeleur, maar ook bij de Geubel op
de donderdagmiddag en zeker ook in
de Dongense wijken en kernen.
Ons middelpunt
Bij ContourdeTwern staan vrijwilligers

in het middelpunt. Wij werken zoveel
mogelijk samen met Dongenaren en
vrijwilligersorganisaties. Zo hebben wij
contact met de wijk- en de dorpsraden,
die bij de opening op de zaterdag een
heel bijzondere rol hebben gespeeld.
Met een kunstwerk en een korte uitleg,
hebben zij hun wijk of kerndorp op een
prachtige manier kunnen promoten.
Wil je jezelf inzetten als vrijwilliger?
Bijna overal in Dongen kunnen de
wijkraden wel wat extra mensen een
plek bieden om mee te denken. Bij
ContourdeTwern kun je als vrijwilliger
terecht om te ondersteunen bij de
organisatie van activiteiten, buurtbemiddeling, mantelzorgondersteuning,
maar natuurlijk ook voor het jongerenwerk R-Newt in De Poort of bij Broeder
Reparatus. Daarnaast zijn er nog tal van
mogelijkheden bij de vrijwilligersorganisaties!
De Cammeleur
De eerste gesprekjes met Dongenaren
over de Cammeleur zijn alweer achter

de rug en waren positief; mensen
vinden het een ruim, mooi en licht
gebouw, met een prettige sfeer. Een
mantelzorger gaf aan dat het gebouw
goed toegankelijk is voor rolstoel- en
rollatorgebruikers.
De baliemedewerkers, die ook vaak
vrijwilligers zijn, zijn super vriendelijk
en maken je graag wegwijs. De bezoekers die wij spraken komen zeker snel
terug om een kopje koffie te drinken
en het allemaal nog eens rustig te bekijken.
Heerlijke brunch
Als je hebt deelgenomen aan de
brunch, dan heb je kunnen genieten
van de kookkunsten van een aantal
Somalische dames, die bij ContourdeTwern fietslessen volgen. Over het gezellige openingsweekend zal nog lang
worden nagepraat!
Kijk gerust eens op onze website:
contourdetwern.nl/dongen. Of
volg ons op Facebook!
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