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Het nieuwe jaar is al weer enige tijd in volle gang. Dynamiek heeft in
2019 weer een aantal activiteiten opgepakt.
We hebben een aantal nieuwe vrijwilligers die erg handig zijn met de
naaimachine, waardoor we weer konden beginnen met de naailes en
de kledingherstelservice. Maria en Mahmood zijn de hele maandag in huis, zie voor de tijden de
achterzijde van deze nieuwsbrief!
Ook is de computerles weer van start gegaan, ditmaal in samenwerking met de vrijwilligers van
Seniorweb. Zij draaiden al enige tijd bij ons op de woensdagochtend hun inloopspreekuur,
daarnaast geven zij nu ook de computerles. Neem gerust contact met ons op over deze nieuwe
activiteiten!
Ook is er een derde eetcafé bij Dynamiek: Naast de maandelijkse Open Keuken en De Ontmoeting
(twee burgerinitiatieven) is er sinds half maart eens per twee weken een samenwerking tussen
RIBW, ‘s Heerenloo en Dynamiek gestart, namelijk de Fijnproevers. Welkom Fijnproevers, in onze
fijne keuken!

Vanwege de grote belangstelling om in
onze keuken te komen werken, zijn we
gestart met een extra kookactiviteit:
iedere maandagochtend maakt de
keukenploeg gezonde, wereldse
hapjes.
Dit team is in ieder geval op maandag
aan het werk, maar ook op andere
dagen kunnen wij uw hapjes verzorgen!
Neem gerust contact op met Hassana
via 0344-621607 om te overleggen wat
de mogelijkheden voor uw bijeenkomst
zijn, en welke kosten er aan verbonden
zijn!

Adres:

[Typ hier]
Dynamiek
Haaftenlaan 26
4006 XL TIEL

E-mail:
Telefoon:
Website:
Facebook:

Voor de geïnteresseerden is er een overzicht gemaakt
over 2018, wat duidelijk zicht geeft op wat zich
allemaal heeft afgespeeld in 2018; hoeveel
vrijwilligers begonnen er, en hoeveel vertrokken er?
Hoeveel klussen hebben we gedaan, bij hoeveel
mensen? Hoeveel mensen hebben er meegedaan aan
de Nederlandse lessen? Wat levert Dynamiek op voor
deelnemers, klanten en vrijwilligers?
U kunt dit overzicht opvragen via
l.vanderheijden@mozaiekwelzijn.nl

Dynamiek@mozaiekwelzijn.nl
0344-621607
www.mozaiekwelzijn.nl
www.facebook.com/dynamiek.tiel.9

Mijn naam is Nathalie Evers, 40 jaar jong, alleenstaand en heb
3 kinderen. Mijn oudste twee zonen zijn uitwonend en ik woon
met mijn dochter van 17 in Tiel West.
In maart 2018 ben ik via mijn werkcoach bij Dynamiek terecht
gekomen op de administratie om zo administratieve
werkervaring op te doen. Mijn taken zijn het bijhouden van de
administratie van de Nederlandse lessen en het invoeren en
bijhouden van de administratie van de medewerkers.
Ook heb ik ervaring mogen opdoen bij de formulierenhulp en als
ervaringsdeskundige schulden heb ik meegeholpen bij
workshops. Bij Dynamiek heb ik meer zelfvertrouwen gekregen,
durf meer voor mijn mening uit te komen en ben ik erachter
gekomen dat ik veel meer kan dan ik dacht. Ik ben deze maand
net begonnen met mijn opleiding budgetcoach en ben gestart
met vrijwilligerswerk bij de thuisadministratie. In de toekomst
wil ik graag verder leren en een baan krijgen in de
schuldhulpverlening.

Op 16 maart is er in het kader van NLDoet vanuit
Dynamiek opgeruimd in de wijk. Buren van
Dynamiek hadden ‘Groen en Ontmoet’
georganiseerd. Vele zakken zwerfvuil en een hele
container vol groen was de opbrengst. Voor alle
deelnemers was er een lunch bereid door
Dynamiek en na afloop een borreltje met lekkere
hapjes door buurtbewoners gemaakt.

MAANDAG
09.00 - 13.00u:
09.30 - 11.30u:
10.00 - 11.30u:
12.30 - 14.00u:
13.00 - 15.00u:

Werelds Koken, hapjes maken
Naailes
Bijles Nederlands
Nederlandse les D1 en bijles
Kledingherstelservice

DINSDAG
09.30 - 11.30u: Formulierenhulp
12.00u:
Werelds Koken, soep
13.00 - 14.30u: Babbelton
Adres:

[Typ hier]
Dynamiek
Haaftenlaan 26
4006 XL TIEL

WOENSDAG
09.30 - 11.30u: Inloopspreekuur Seniorweb en
computercursus
DONDERDAG
09.30 - 11.30u:
10.00 - 12.30u:
12.00u:
12.30 - 14.30u:

Formulierenhulp
Nederlandse les D2
Werelds Koken, maaltijd
Nederlandse les D3

VRIJDAG
13.00 - 14.30u: Babbelton 2.0 en spelletjesmiddag
E-mail:
Telefoon:
Website:
Facebook:

Dynamiek@mozaiekwelzijn.nl
0344-621607
www.mozaiekwelzijn.nl
www.facebook.com/dynamiek.tiel.9

