Ben jij een betrokken Dongenaar?
Vrijwilliger Annie van Tilborg, sociaal werker Ingrid van Oosterhout en Lisette Veenstra van Pak je Hart. Tot uw dienst!

Allereerst willen wij van ContourdeTwern
je nog alle goeds toewensen voor 2019.
Wij hopen dat dit een jaar gaat worden
van verbinding en ontmoeting, zodat
Dongen nog verder groeit in een gemeenschap met sociale veerkracht. Deze
sociaal veerkrachtige samenleving maken we met elkaar. Daarom willen we ook
dit jaar weer ons best doen om er samen
met andere organisaties, verenigingen
en stichtingen een fantastisch jaar van te
maken.
Koffie-inloop ‘s Gravenmoer
ContourdeTwern organiseert elke donderdagmiddag een vast inlooppunt in de
Geubel in ‘s Gravenmoer. Iedereen die op
dat moment tijd heeft is van harte welkom om daar naar binnen te lopen. Kom
je een kopje koffie bij ons drinken, dan
kan dat gewoon voor de gezelligheid.
Heb je een vraag over bijvoorbeeld contact met een overheidsinstantie, brieven

die je niet helemaal begrijpt, belastingaangifte of rekeningen waarvan je niet
weet wat je ermee aan moet? Misschien
zit je niet lekker in je vel, kun je een steuntje in de rug gebruiken, of ben je op zoek
naar vrijwilligerswerk. In de Geubel bekijken we meteen welke mogelijkheden er
allemaal zijn om je op het goede spoor te
zetten. Wees welkom! Elke donderdagmiddag om 13.30 uur in de Geubel.
‘Maar nu eerst een kopje koffie’
In dit nieuwe jaar start ContourdeTwern
met een vrijwilligerscafé in De Cammeleur in Dongen. Elke 2e en 4e donderdag
van de maand krijg je de kans om in ons
nieuwe gebouw aan de Hoge Ham een
kopje koffie met ons te drinken. Het is de
bedoeling dat het hier een gezellig drukke bedoeling wordt voor iedereen die wat
heeft, of die wat zou willen krijgen, met
vrijwilligerswerk. Gewoon langskomen
voor een bakje, dat mag natuurlijk ook!

Wil je helpen? Graag!
Het hart van onze Dongense gemeenschap bestaat uit vrijwillige inzet en actief burgerschap. Alles wat we doen bij
ContourdeTwern, doen we samen met
bewoners en vrijwilligers. En dat doen we
met veel plezier. Heb jij oog voor je omgeving? Zie jij iemand met een beperking?
Ken je iemand die aan huis gekluisterd is?
Of een anderstalige? Een gezin met jonge kinderen of een mantelzorger waarbij
de zorg af een toe een beetje boven het
hoofd groeit? Vind je het vanzelfsprekend
om bij te springen als iemand het moeilijk
heeft? Wij zijn in elk geval klaar om met je
in gesprek te gaan.

Let op: het vrijwilligerscafé kent verschillende aanvangstijden:
Elke tweede donderdag van de maand
van 16.00 tot 17.15 uur
Elke vierde donderdag van de maand
van 19.30 tot 20.45 uur
De eerstvolgende keer vindt plaats op
donderdag 24 januari om 19.30 uur.
Wees welkom!
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