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DE LIEMERIJE (25-3)

Interview Lockhorst

De leerlingen die stage liepen bij de maar het was de moeite wel
Liemerije gingen met oudere
waard. het werd een hele leuke en
pannenkoeken bakken en eten. Ze gezellige middag voor jong en oud.
kregen een rolstoelcurses en gingen
met de oudere
wandelen. Ze vonden het heel erg
leuk en de oudere ook maar toen ze
gingen
wandelen
duurde
het
allemaal heel erg lang wat sommige
wel vervelend vonden.

INTERVIEW MET ELSKE DE WILDT

INTERVIEW MET MARTIEN TEN HOEVE
(25-3)
Wat doet u precies?
Ik help met alles wat te maken
heeft met vrijwilligerswerk zoals
informatie
geven
over
vrijwilligerswerk
en
vrijwilligerswerk activiteiten
organiseren.

Wat vinden de mensen ervan
dat u dit organiseerd?
De organistaties en leerlingen
zijn erg enthousiast.

Wat was de aanleiding om dit te
doen?
De aanleiding om dit te
organiseren is dat leerlingen in
totaal 32 uur stage moeten
lopen
en het leek me fijn voor hun om
dat te verdelen zodat je eerst 4
tot 6 uur kunt wennen in een
groepje.

Ondersteuning
journaalploegen:
Guido Groenendijk en
Koen Lensing

SPELLETJES EN SCHILDEREN
(24-3)

MOBIELTJES EN
SJOERD
SANDERS (24-3)

Spelletjesmiddag
We
waren
weer
naar
Meulenvelden gegaan. Naar de
afdeling Diafaan, waar de
spelletjesmiddag
werd
gehouden. We kwamen daar
aan
en
gingen
sommige
ouderen rusten en de andere
oudere samen met de leerlingen
hapjes maken. Daarna gingen
ze spelletjes doen wanneer de
hapjes klaar waren. Toen gingen
we naar de andere ouderen toe
op de boven verdieping waar het
andere deel zat voor de
spelletjes. Daar zaten paar
ouderen te rusten en andere
zaten te lezen in tijdschriften. Ze
maakten op de boven soms ook
zelf gemaakten knutsel dingen.

We
zijn
naar
het
Jongerencentrum geweest, daar
moesten ze alles opknappen.
Ze moesten een wensboom
maken en dartborden schilderen
en een wall of fame maken.
Wij vonden het leuk om hun te
zien werken en om ze te
interviewen.
Toen we daar waren geweest
gingen we naar Meulenvelden,
daar
hadden
ze
het
mobieltjesproject.
Ze moesten oudere mensen
helpen die vragen hadden over
hun mobieltjes.
Eerst kregen ze uitleg hoe ze
dat moesten doen.
We vonden het leuk om te zien
hoe ze dat deden en daarna
gingen we ze interviewen.

Schildermiddag
De schilderworkshop zat in het
andere
gebouw
van
Meulenvelden 'het Tesma'. Daar
kregen de leerlingen eerst uitleg
over wat ze moesten doen. Toen
gingen ze de tafel afdekken
zodat de tafels niet onderkomen
te zitten met verf. Toen gingen
ze even kletsen en rusten
daarna de ouderen ophalen met
de rolstoelen, toen kregen de
ouderen uitleg van wat ze
gingen doen en moesten de
leerlingen de ouderen helpen
met het verfen.

Wat houdt uw werk precies in?
ik werk bij mensen met het lage
niveau ook wel de kameleon plek
genoemd en daar begeleid ik de
activiteiten
bijvoorbeeld. bij sporten & creatieve
activiteiten.
Wat vindt u leuk aan het werken bij
zozijn?
Ik vind het leuk om met mensen te
werken die een handicap hebben. Je
krijgt veel enthousaisme terug van de
mensen.
Je krijgt veel meer terug dan dat ik
doe..
Vindt u het leuk dat wij van NL doet
hieraan meedoen?
Ik vind het heel leuk dat NL doet
hieraan meedoen en dat het Liemers
college hieraan meewerkt omdat
jullie zo een beetje een idee krijgen
hoe het er later aan toe gaat.

INTERVIEW MET ANDY (24-3)
- Wat moeten jullie doen?
Ouderen helpen met mobieltjes.
- Voor wie moeten jullie dit
doen?Voor school.
- Wat is het moeilijkste wat
jullie hier hebben moeten
doen?
De stilten vullen en de apps
uitleggen.
- Waarom hebben jullie dit
gekozen?
Omdat het ons leuk leek om
met ouderen te werken.

Hoelang bent u hier al mee
bezig?
Ik ben hier al vanaf November
mee bezig, maar niet elke dag
Ik heb dit ook al 3 jaar eerder
gedaan.

(25-3)

Wat vindt u het leukst om te doen
met de mensen?
De sportieve activiteiten ik ben erg
sportief dus hou ik ervan om dat met
de mensen te doen.
Waarom werkt u op locatie De
Lockhorst?
Ik woon best ver weg en ik hou van
de dagbesteding dat kan bij niet veel
plekken fulltime, maar hier kan het
wel dus ging ik hier naar toe.

High Tea bij Diafaan

Wat is het moeilijkste wat jullie hier
hebben moeten doen?
Het dartbord maken.
Waarom hebben jullie dit gekozen?
Omdat het ons leuk leek.

Interview met Sjoerd Sanders:
Wat moeten jullie doen?
Een dartbord maken en allemaal
klusjes doen.
Voor wie moeten jullie dit doen?
Voor de Welcom.

WIST U DAT.....?!
Er bijna 200 leerlingen hebben deelgenomen!
Het voor de meeste leerlingen de eerste kennismaking met vrijwilligerswerk was!
Er 18 klussen van 6 uur in 2 dagen tijd zijn gedaan!
Montferland Doet voor de 3e keer gehouden is!

De tool krantenmaken.nl is een initiatief van Nieuws in de klas.
Nieuws in de klas is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud
van de kranten die met behulp van deze tool gemaakt worden.

