Beste netwerkpartners,
We hopen jullie weer snel te kunnen ontmoeten in de verschillende
ontmoetingscentra. Voor deze maand een digitale nieuwsbrief. Je kunt alle
wijknieuwtjes ook altijd volgen via onze Facebookpagina: kijk hier:-)

Buurtbemiddeling Gouda - Juist in deze periode van maatregelen zijn veel mensen thuis en
kan het gedrag van je buren misschien vragen of irritatie oproepen. Wil je je verhaal kwijt?
Bel Buurtbemiddeling! Voor alleen een gesprek en/of hulp bij contact leggen met de buren.
Problemen met de buren? Bel: 06 40567497
CJG - Podcasts over opgroeien en opvoeden
In de podcastserie 'Is dit normaal?' praten ouders & professionals over de ontwikkeling van
kinderen en de vragen die ouders hierover hebben. klik hier
CJG - Arabische audioberichten
Elke week worden gesproken berichten via WhatsApp verstuurd over verschillende
onderwerpen die met opvoeden en opgroeien te maken hebben.
Ken jij ouders die graag deze berichten ontvangen? Contactpersoon is Fatiha: 06-51647869
BOR Humanitas Midden-Holland- Begeleide Omgangs Regeling
Gescheiden ouders wordt begeleiding aangeboden bij de omgangsregeling met hun
kinderen. Deze regeling werkt op vrijwillige basis, is laagdrempelig & gratis.
klik hier of bel BOR coördinator Grethe Fioole : 06-514 08 269.
Kwadraad Welzijn
klik hier
We hebben nog lieve berichtjes nodig voor het Groene Hart Ziekenhuis.!!!
Het Supercoole Kidsfeest – Dat wordt écht geweldig!
info: monique.wetzer@bsgouda.nl
Online Gouds Knutselen met Kinderwerk Gouda!
klik hier
Cultuurhuis Garenspinnerij - Gouda 750 jaar!
Cultuurhuis Garenspinnerij organiseert in 2021 een verbindend sociaal kunstproject.
Samen met ca. 300 buurtbewoners gaan we 50 beelden bewerken tot nieuwe – tijdelijke –
kunstwerken. Doe je mee? klik hier & meld je aan!

Palet Welzijn / Mantelzorg Centraal
Zorg je voor iemand? Je staat niet alleen! klik hier voor informatie. Er staan zelfs
vrijwilligers klaar voor mantelzorgers en hun naaste: klik hier of bel 088-0234225.
De Klup in zwaar weer, dat verdient een steuntje in de rug
Het team, de deelnemers, vrijwilligers, bezoekers en relaties van De Klup gaan er
voor! Voor al onze acties klik hier om je steentje bij te dragen.
't Govertje, het meetingpoint in Goverwelle
't Govertje zoekt medehuurders voor een pand in Goverwelle. Ook is er een
crowdfund actie gestart om geld op te halen voor de verbouwing van de ruimte.
klik hier
Homerun van Humanitas Midden Holland
Homerun is voor alle jongeren en ouders met een hulpvraag. We bieden o.a.
intensieve opvoedingsondersteuning "Hou Vast". klik hier
KernKracht project ervaringsdeskundigheid in schuldenproblematiek
Eind maart is de start gemaakt bij KernKracht met de eerste krachtgroep
schuldenproblematiek.Hier vinden deelnemers her- en erkenning, steun,
doorbreken het sociaal isolement, ook geven de deelnemers elkaar tips. Zo staan
mensen-in-schulden niet meer alleen! Meer info klik hier
Buurtwerk
Buurtwerk voert het jongerenwerk uit in Gouda. Waar nodig lopen we een stukje
mee en helpen bij een positieve ontwikkeling. Onze focus is gericht op jongeren in
de leeftijd van 11 t/m 17 jaar, om vroegtijdig risico’s te signaleren en om overlast
op straat te voorkomen. Voor meer informatie klik hier
Dierenbuddy bij de dierenbescherming
De dierenbescherming is nu ook in Gouda actief met Dierenbuddy. Heb je hulp
nodig van een dierenbuddy of wil je vrijwilliger worden? klik hier
Burennetwerk
Per 1 mei is de naam HipHelpt naast het al bekende Burennetwerk ook
toegevoegd aan onze website. klik hier
Burennetwerk is op zoek naar belmaatjes, die graag bellen of gebeld willen
worden en we zijn op zoek naar een PR man/vrouw, die de sociale media voor ons
wil bijhouden. klik hier
Volwassenenfonds voor sport
Goudse minima kunnen via het Volwassenenfonds de contributie bij een
sportvereniging vergoed krijgen tot een maximum van € 250,- per 12 maanden
en een bedrag in waardebonnen ontvangen voor kleding en schoenen. klik hier

Sociaal Korte Akkeren - Facebook Het blije kind Gouda
Wist u dat wij een nieuwe Facebook pagina hebben voor hulp aan kinderen
waarvan ouders weinig budget hebben? Facebook 'Het blije kind Gouda'.
Sociaal Korte Akkeren - Gratis verjaardagstaart
Gezinnen met kinderen waarvan ouders weinig budget hebben, kunnen
kosteloos een verjaardagstaart aanvragen, 1 maand van te voren via onze
mail
Sociaal Korte Akkeren - Kinderkledingkast
Bij Gemiva in de Bernardhof 400 hebben wij een kinderkledingkast. Op
dinsdag of donderdag mag je gratis wat kleding voor je kinderen uitzoeken.
Maak een afspraak via een mailtje Donaties van bruikbare kinderkleding
zijn altijd welkom!
Goudse Schouwburg
We kunnen niet wachten tot er weer publiek naar het theater mag komen!
Wanneer we elkaar weer mogen zien, willen we inwoners met elkaar
verbinden door een gesprek aan te gaan over wat er allemaal speelt in
Gouda in de nieuwe live talkshow 'Goudse Gasten'. De eerste pilot is op
zondag 30 mei 14:00 uur. Meer informatie op onze website
Inloophuis Domino
Wij zijn open op maandag woensdag en donderdagavond voor een warme
maaltijd, dinsdagavond en vrijdagmorgen voor een kopje ‘koffie met
aandacht’. Graag van te voren aanmelden i.v.m. beperkt aantal plekken. Je
bent welkom! Mail ons of bel 0182-515706/ 0682500277
Stichting Present Gouda
Wil je van waarde zijn voor stadsgenoten die wel wat hulp kunnen
gebruiken? Wij hebben diverse leuke vrijwilligersvacatures. Bezit je
organisatietalent & een maatschappelijk hart?
Voel je welkom bij Present Gouda!
Zie Facebook Present Gouda of bel met Jeanet Overeem, algemeen
coördinator tel. 06 44 25 65 10

Wat een mooie verzameling aan nieuwtjes. Dank aan iedereen voor het aanleveren.!
Fijne meivakantie allemaal namens de sociaal makelaars,
Anne Marieke, Chantal, Berthie en Sebastiaan
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