Bint Ontmoet en Ondersteunt!

Opbouwwerk
SINT-MICHIELSGESTEL, GEMONDE, DEN DUNGEN, BERLICUM EN MIDDELRODE

Intitiatieven van wijkbewoners ondersteunen!
Buurtbewoners of -verenigingen kunnen Bint inschakelen om een initiatief in de
buurt mede mogelijk te maken. Wij helpen ze op weg bij het opzetten van
activiteiten en blijven daarna op de achtergrond voor vragen en ondersteuning.

BINT voor welzijn & ondersteuning

www.bintwelzijn.nl

Voor wie?

Bint in de buurt (opbouwwerk) is er voor alle inwoners van
Berlicum, Den Dungen, Gemonde, Middelrode en Sint-Michielsgestel als het gaat om (het verbeteren van) de leefomgeving in
de buurt of wijk. Wijkbewoners of -verenigingen kunnen ons inschakelen om een initiatief in de buurt mede mogelijk te maken,
waarbij ontmoetingen en het leggen van verbindingen centraal
staan.

Hoe werkt het?

Wij brengen samen met buurtbewoners wensen, behoeften en knelpunten
die spelen in de wijken en buurten in beeld om ze vervolgens ook samen
met hen aan te pakken. Wij adviseren, ondersteunen, faciliteren, motiveren en maken gebruik van ons netwerk. Bij de start zijn we meestal intensief betrokken, dat wordt na verloop van tijd langzaam afgebouwd met
als doel dat wijkbewoners er zelf verder mee kunnen. Bewoners blijven
zelf verantwoordelijk voor het initiatief. We blijven altijd beschikbaar voor
vragen en ondersteuning.

In de praktijk...

Samen met wijkbewoners organiseren we wijkbijeenkomsten, waar we
met wijkbewoners nadenken over hoe de leefbaarheid in de wijk vergroot
kan worden, wat hun wensen en ideeën zijn en wat zij daar zelf in kunnen
betekenen. In deze wijkbijeenkomsten ontstaan veel mooie initiatieven.

Voorbeelden zijn:
• Het creëren van een plek door en voor burgers, waar ze samen
komen en zelf initiatieven mogelijk maken, zoals een buurtpreventieteam, buurtmoestuin, mozaïekgroep, speelgoed- en kledingbeurs, repaircafé (kosteloos repareren van apparatuur), kledingbank (gratis kleding voor mensen die moeite hebben dat te
betalen), verkeersgroep, handwerkclub en samen koken & eten.
• Het afstemmen van vraag en aanbod in de wijk. We creëren een
ontmoetingsplaats waar buurtgenoten voor elkaar klussen uitvoeren zonder dat daar iets tegen over staat. Zowel in fysieke vorm
als via een digitale interactieve website.
Maar ook voor kleinere initiatieven kan er een beroep op ons gedaan
worden zoals informatie over of ondersteuning bij het organiseren van
een buurtfeest of het opknappen van een plein in de wijk.
Het opbouwwerk is ook betrokken bij de leefbaarheidsprojecten en
wijkschouwen waarbij de gemeente, woningcorporaties en bewoners
de leefbaarheid samen verbeteren.
Angelique: ‘Door naar ons te luisteren, heeft Bint het mogelijk gemaakt dat we
zelf allerlei initiatieven in de wijk hebben kunnen organiseren. Juist door dat
we zelf verantwoordelijk zijn is de betrokkenheid van de wijkbewoners groot
en zijn we van grote betekenis in onze wijk.’

Meer informatie en contact.

Wil je meer informatie over opbouwwerk? Heb je een initiatief of wil je
aansluiten bij een bestaand initiatief?
Meer informatie vindt u op www.bintwelzijn.nl. Wij zijn bereikbaar via:
opbouwwerk@bintwelzijn.nl of 073-5515432
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Voor welzijn
en ondersteuning
Bint voor welzijn & ondersteuning is de
brede welzijnsinstelling voor de gemeente
Sint-Michielsgestel.
Bint verbindt mensen, zorgt voor ontmoetingen,
helpt bij het opzetten van initiatieven
door en voor burgers in de buurt.
Bint stimuleert bewegen voor iedereen,
organiseert activiteiten en cursussen,
ondersteunt en biedt hulp aan burgers die dat
tijdelijk even nodig hebben.
Van jongeren tot ouderen, nieuwe Nederlanders,
vrijwilligers en mantelzorgers.
Want iedereen moet mee kunnen doen!

Seminarielaan 3
5271 SG Sint-Michielsgestel
Postbus 168
5270 AD Sint-Michielsgestel
073-5515432

www.bintwelzijn.nl

