Nieuwsbrief Gilde Rotterdam december 2019
Kantoorsluiting tijdens de feestdagen
Het kantoor van Gilde Rotterdam is van 23 december 2019 tot en met 5 januari
2020 gesloten en telefonisch niet bereikbaar. E-mails en berichten via het
contactformulier zullen beperkt worden gelezen.

Nieuwjaarbijeenkomst 30 januari 2020.
De Nieuwjaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 30 januari 2020 om
16 uur in zalencentrum Pro Rege, Oudedijk 113, Rotterdam (Kralingen).
Uitnodiging volgt.
Voorafgaand aan de Nieuwjaarsbijeenkomst vindt een bijeenkomst plaats voor
nieuwe vrijwilligers (periode 2018 en 2019). Aanvang 15 uur. Ook hiervoor
volgt een uitnodiging.

Stadsambassadeurs Rotterdam en Gilde Rotterdam gaan samen verder
SAMEN OP WEG!!!
Door Ellen de Heer, voorzitter van Stadsambassadeurs Rotterdam
Namens de stichting Stadsambassadeurs Rotterdam (SAR) kan ik met trots
vertellen dat we in Gilde Rotterdam een prima partner hebben gevonden.
Nadat we afgelopen zomer problemen kregen met het invullen van
bestuurlijke taken, zagen wij ons genoodzaakt de stichting op te heffen. Dit
werd ondersteund door onze Raad van Advies.
Daarop ben ik gaan kijken of ik voor onze ambassadeurs elders een plek kon
vinden.

Voor de wandelaars kwam ik al snel bij Gilde en er volgde een gesprek met de voorzitter Wim van Heemst.
Dat was een leuk en inspirerend gesprek en in de afgelopen maanden zijn we tot een heel positieve
samenwerking gekomen. Er zijn zelfs al gezamenlijke projecten geweest!
Er is nog veel werk te verrichten, maar met zoveel enthousiasme moet het goed komen.
Op 30 januari a.s. hoop ik vele Gilde-mensen te ontmoeten.
Ik heb aangeboden het bestuur tijdelijk te blijven adviseren om zo een goede integratie te realiseren.
Vooralsnog zal het bestuur van Gilde Rotterdam de stichting Stadsambassadeurs bestuurlijk invullen per 1
januari 2020. Stichting Stadsambassadeurs wordt niet opgeheven
Ik verwacht een sterkere organisatie met vele nieuwe uitdagingen.
We gaan ervoor!!
Fijne feestdagen allemaal en tot in 2020.
Wie is …..Ellen de Heer, voorzitter van de stichting Stadsambassadeurs Rotterdam. Ik ben 68 jaar en een
geboren en getogen Rotterdamse.
Ik heb 44 jaar in Rotterdamse ziekenhuizen gewerkt in verschillende beroepen. Begonnen als
doktersassistente, daarna operatie assistente en teamleider poliklinieken. Na een opleiding middlemanagement en een studie psychologie heb ik nog verschillende poliklinieken opgezet. Voordat ik met
pensioen ging, heb ik nog 4 jaar in de verslaafdenzorg gewerkt. Nu dus heerlijk met pensioen en genieten
van wat het leven nog biedt.

En Wim van Heemst, voorzitter van Gilde Rotterdam over de samenwerking met Stadsambassadeurs
Rotterdam.
1 plus 1 = 3!!
Ellen beschreef al hoe het contact is verlopen. Gilde is het bestuur van Stadsambassadeurs dankbaar dat
zij de draai hebben gemaakt van opheffen naar doorgaan in samenwerking met Gilde. Gilde ziet dit als een
uitgelezen kans om zich te versterken. Versterken omdat Gilde er ervaren rondleiders bij krijgt en
versterken omdat Stadsambassadeurs een netwerk heeft waartoe Gilde nu ook toegang krijgt. 1 plus 1 is 3.
Er zijn al twee succesvolle projecten geweest.
Stadsambassadeurs Rotterdam- opgericht in 2012- is net zoals Gilde Rotterdam een organisatie die
volledig bestaat uit vrijwilligers met een warm hart voor de stad Rotterdam.
Logisch dat we geprobeerd hebben tot een samenwerking te komen.
Het resultaat van de gesprekken is dat het bestuur van Stadsambassadeurs Rotterdam wordt
samengevoegd met het bestuur van Gilde Rotterdam en dat Gilde en Stadsambassadeurs nauw gaan
samenwerken. De bestuursleden Ellen de Heer en Peter Verburg zullen de overgang begeleiden tot er
sprake is van één goed lopende organisatie. Het secretariaat van Stadsambassadeurs verhuist binnenkort
naar Gebouw De Heuvel en Hans Jansen zal als coördinator voor de wandelingen van de
Stadsambassadeurs éénmaal per week in Gebouw De Heuvel aanwezig zijn en deel uit blijven maken van
het bestuur.
De komende tijd zal er een plan worden gemaakt hoe de samenwerking het best kan plaatsvinden. Het is
de bedoeling dat de merken en logo's van Gilde Rotterdam en Stadsambassadeurs Rotterdam gebruikt
blijven worden. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 30 januari 2020 zal meer informatie worden
gegeven. Voor de Stadsambassadeurs wordt een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd in
Zalencentrum Pro Rege, Oudedijk 113, Rotterdam (Kralingen) op woensdag 8 januari 2020 om 14 uur. De
uitnodiging volgt.

Ook ik zeg, fijne feestdagen en een voorspoedig 2020.
Folder Rondleidingen Programma 2020 is klaar.
Het is de commissie weer gelukt om een aantrekkelijk programma met
bijbehorende folder voor de geplande rondleidingen in 2020 samen te stellen.
De folder wordt verspreid in Rotterdam zodat veel geïnteresseerden kennis kunnen
nemen van het programma en hopelijk een rondleiding boeken.
Het programma staat ook op de website en de folder kan vanaf de website worden
gedownload en geprint. Zie:
https://www.gilderotterdam.nl/PDF_docs/Rondl_Folder2020.pdf

Het is ook mogelijk een rondleiding te boeken op een dag en voor een route die u
kiest. Vertel het aan familie en vrienden.
Wilt u het gedrukte exemplaar hebben, kom langs op kantoor of stuur een email
dan sturen we de folder per post.

Gemeente en CVD waarderen vrijwilligers met Vrijwilligersontbijt
Op donderdag 31 oktober organiseerde CVD
Vrijwilligerswerk & Mantelzorg in samenwerking
met de gemeente Rotterdam het jaarlijkse
Vrijwilligersontbijt. Rondleider Paul Geenen en
taalcoach Rob Roos Wenig waren uitgenodigd om
Gilde Rotterdam te vertegenwoordigen.
Wethouder Grauss (armoedebestrijding,
schuldenaanpak en informele zorg) ontving de 120
vrijwilligers in het Stadhuis.

Paul berichtte:
Ik had het niet willen missen. We werden ontvangen in de grote hal en toen praktisch iedereen aanwezig
was werd er op de trap naar de Burgerzaal een groepsfoto gemaakt.
In de Burgerzaal troffen we keurig gedekte tafels aan. Rob Wenig en ik zaten samen met enkele dames van
Humanitas en twee heren die bij de SS Rotterdam betrokken zijn.
Geanimeerde gesprekken gevoerd. Dan het ontbijt met sinaasappelsap, koffie en heerlijke broodjes.
Wethouder Grauss hield een inspirerend praatje, waarin hij zijn waardering uitsprak voor de onmisbare
inzet van de vrijwilligers voor de stad. Het was erg gezellig.
Ik had me ook aangemeld voor een rondleiding, die bestond uit een bezoek aan de raadzaal. Een bode
legde van alles uit over het reilen en zeilen tijdens vergaderingen en wat er zo al voor bijzonders in de zaal
te zien valt (de plaats van Pim Fortuyn, met herinnerings-plaquette, de ere-wethouders plaats voor
Winston Churchill, ook met plaquette en de schilderingen door Marius Richters).

Taalheld Louis Koedam
Louis Koedam is op 23 september door Gilde
genomineerd als taalheld in het kader van de
provinciale en landelijke taalheldenverkiezing van
stichting Lezen en Schrijven. Louis is al 14 jaar een
betrokken en deskundige taalvrijwilliger voor Gilde
en heeft al tal van conversatiegroepen begeleid.
Hij doet dit met hart en ziel. Vaak spreekt hij naast
de groep nog met een deelnemer af om ze beter
op maat te helpen, bijvoorbeeld bij de
voorbereiding van een toets of examen. Verder is
hij een luisterend oor en staat zijn deelnemers bij
met raad en daad.
Door zijn vriendelijke en warme uitstraling staat hij al jaren met zijn conversatiegroep op de taalhulp
folder, Facebook en de website van Gilde.
Een hele goede reden voor Gilde om Louis in het zonnetje te zetten! Maya Blom, taalregisseur van stichting
Lezen en Schrijven was ook aanwezig en van haar kreeg Louis een rozet opgespeld en een certificaat van
Stichting Lezen en Schrijven. Gilde is super trots op Louis en uiteraard op de inzet van alle taalvrijwilligers
van Gilde!

Taalvrijwilliger gezocht voor conversatiegroep
Gilde verzorgt een conversatiegroep voor Ilyada zorgbureau http://www.ilyada.nl/ die o.a. thuiszorg en
dagbesteding verleend. De conversatiegroep bestaat uit 10 enthousiaste vrouwen met Turkse achtergrond.
Ze hebben veel plezier en zijn heel betrokken bij de groep. De conversatiegroep is gericht op het
spelenderwijs verbeteren van de Nederlandse spreekvaardigheid en daarmee de zelfredzaamheid van de
vrouwen te vergroten. Ze spreken nog matig Nederlands. De vrouwen zijn gemotiveerd en enthousiast om
hun Nederlands te verbeteren.
De huidige taalvrijwilliger gaat met de begeleiding stoppen vanwege andere werkzaamheden. Gelukkig
gaat zij door tot dat Gilde een opvolger heeft gevonden. Er is altijd een groepsleidster van Ilyada aanwezig,
die behulpzaam is bij communicatie en organisatie, iets kan uitleggen in de moedertaal van de vrouwen en
de verbinding legt met de activiteiten waar ze mee bezig zijn. Ook zal zij in overleg met de taalvrijwilliger
oefeningen herhalen, zodat het beter beklijft bij de vrouwen.
Start: in overleg met een warme overdracht door de huidige taalvrijwilliger
Dag en tijd: 1 keer per week 1,5-2 uur met pauze; in overleg op dinsdag, donderdag of vrijdag tussen
11.00-15.00 uur
Locatie: bij Ilyada aan het Eudokiaplein/ Bergsingel, Rotterdam-Noord.
Gilde biedt: Spreektaalmateriaal met thema’s uit het alledaagse leven, aan map met tips, een bibliotheek
met veel materiaal, deelname aan workshops/webinars en bijeenkomsten met andere taalvrijwilligers,
WA-ongevallenverzekering al de eigen verzekering geen dekking biedt.
Ben je geïnteresseerd of ken je iemand voor wie dit iets is, mail naar Adine Atzeni;
a.atzeni@gilderotterdam.nl of naar Anita van den Emster; taal@gilderotterdam.nl
Kennisoverdracht
Inmiddels zijn er 2 kantoorvrijwilligers aan de slag gegaan. Janny de Voogd en Caroline van As.
Janny doet nu de bemiddelingen en Caroline heeft een project voor de gemeente Rotterdam op zich
genomen. Er wordt nog gezocht naar een coördinator Kennisoverdracht.
Rondleiden in een andere taal?
Rotterdam is en stad met internationale allure en uitstraling. Het is dan ook
niet verbazingwekkend dat Gilde meer en meer wordt gevraagd
rondleidingen te verzorgen in de Engels, Duitse en/ of Franse taal. Er is een
groep rondleiders die dat kan en graag doet. Er zijn er meer nodig. Enige
schroom omdat het zo lang geleden is dat je die vreemde taal hebt
gesproken? Geen zorg. Gilde heeft een paar vrijwilligers die je graag helpen.
Interesse? Meld je aan via rondleiding@gilderotterdam.nl
Daarnaast zijn er op internet allerlei hulpmiddelen. Zoek op internet
bijvoorbeeld naar NuBeterDuits.nl. Nubeterfrans.nl, Nubeterengels.nl voor
een korte dagelijkse test van die taal.

Reanimatie & EHBO

De kans dat er bij een rondleiding iets gebeurd is
klein, maar aan de andere kant zit een ongelukje in
een klein hoekje.
Daarom heeft Gilde een ongeval protocol gemaakt
die op de website is geplaatst.
https://www.gilderotterdam.nl/toon.php?pag=GI_1
(eerst inloggen). Lezen en goed bewaren.

Er zijn nuttige apps van de Hartstichting en het
Nederlandse Rode Kruis
Verder worden er op 14 en 28 januari 2020 reanimatiecursussen georganiseerd. Hiervoor volgt een aparte
uitnodiging voor in eerste instantie rondleiders. Als er belangstelling is van anderen, dan zullen er extra
trainingen worden georganiseerd.
Rotterdampas

Houders van de Rotterdampas (en dat zijn er meer
dan 200.000) kunnen een keer per jaar gratis
deelnemen aan een geplande rondleiding. Gilde
krijgt dan een vergoeding per deelnemer van de
Gemeente Rotterdam, die de Rotterdampas
uitgeeft.
Met de Rotterdam Pas kan je vele leuke dingen
doen, de ene keer gratis en de andere keer met
een mooie korting.

De Rotterdam Pas kost € 60 per jaar, maar voor AOW-ontvangers is de prijs €20 per jaar. Snel
terugverdiend dus. Het nieuwe seizoen van de Rotterdampas begint 1 maart.
Kijk voor meer informatie en aanvragen op www.rotterdampas.nl
-.-.-

