Notulen Armoedewerkgroep Tuinwijk – 9 april
Aanwezig:
Tonio Bozelie: Armoedecoalitie Utrecht (ervaringsdeskundige + kartrekker werkgroep)
Hanneke Smits: CNVI (Vakbond)
Manita Gobbens: StaLau (buurtcommittee)
Sander v.d. Groep: BT NoodOost
Sabijn Lauwerier: Armoedecoalitie Utrecht (vrijwilligerscoördinator)

Flyer
- Inhoud: Hanneke & Tonio gaan met stukje tekst en foto’s (nader te bepalen wat voor foto’s op de
flyer, plus info over het inloop uur.
è Sabijn maakt opzet tekst, mailt naar Tonio en Hanneke
è Tonio vraagt Eva of zij wil helpen bij opmaak en druk flyer

Buurtcamping
- Er mogen meer betaalde bezoekers komen, dus graag info zetten op website Stalou, BT en
Tussennet van Tussenvoorziening.
- Maandag gaan we in het vrijwilligersoverleg bespreken wat onze rol met de rijdende straattafel
gaat zijn tijdens de camping.
è Tonio vraagt info op bij Jules voor de website
è Sander, Manita, Sabijn delen info daarna op hun websites
è Sabijn zet buurtcamping op de agenda voor vrijwilligersoverleg

Website
- Vraag van Tonio is of het mogelijk is om alle links onder een aparte kop ‘armoedebestrijding’ te
zetten. Nu staan ze onder ‘nieuws’ maar we bespreken dat ze dan weer uit zicht verdwijnen.
è Manita vraagt of er een apart tabblat kan komen met links
è Tonio en Hanneke gaan (op termijn) (twee)wekelijks naar facebook kijken en daar nieuws op
posten

Zichtbaarheid BT
- Er wordt al veel gewerkt aan de bekendheid van het BT, via o.a. flyers en de
website. Er is ook een lijst met wat te doen is bij de Leeuw, daar kan de inloop
van Tonio straks op. Dock kan dat op de website zetten.
- We bespreken of de info van het BT op de flyer moet, maar dat lijkt van niet; zij hebben hun eigen
flyer en anders wordt het onoverzichtelijk. Wel zorgt Tonio dat zij op de inloop flyers van o.a. het BT
maar ook W&I en Upas heeft om mensen door te verwijzen.
è Sander zet inloop op de ‘de Leeuw’ lijst
è Tonio vraagt of Dock de inloop op hun site zet

Praktisch
- Starten: 6 mei, van 12.00 tot 13.00 uur
In de aankomsthal van de Leeuw. In geval van een persoonlijk gesprek kan Tonio gebruik maken van
een kamertje van Dock.
- Sander vertelt dat op dinsdag en donderdagochtend ook de SJD vrijwilligers in het buurtcentrum
zitten om afspraken op aanmelding te verzorgen. Dat zou een mooie wisselwerking zijn voor
wederzijdse doorverwijzing.

Werving nieuwe leden buurtcomité & Onderzoek
- Hoeveel mensen nodig zijn is nog niet duidelijk. (Nu 142 leden maar grotendeels passief). Hanneke
en Tonio willen ook een onderzoekje doen naar de armoede in de wijk. Mogelijk deze mensen eerst
informeren en polsen bij de ALV en dan activeren om mee te doen, én mensen vragen om mee te
doen aan het onderzoek als duidelijk is wat er precies onderzocht gaat worden.
è Tonio/Manita gaan Kersten vragen wanneer de ALV is.
è Hanneke doet een eerste inventarisatie van wat er al is aan onderzoek; daarna bespreken we
samen hoe verder.

Wat verder ter tafel komt
- Hanneke: is de flyer klaar voor mei?
We spreken af dat hij klaar is in mei.

