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Werkfit Traject Van Afval Naar Grondstof

In maart zijn wij van start gegaan met het werkfit  
traject van Afval naar grondstof. Samen met onze nieuwe  
werkbegeleider, Marcel van der Salm gaan mensen die weer  
werkfit moeten worden de wijk in om bewoners voor te  
lichten waarom het belangrijk is om afval te scheiden. Na de 
Corona periode halen zij ook elektrische apparaten op die  
indien gewenst ook gerepareerd kunnen worden in ons  
repaircafe. In ons pand zijn wij ook al begonnen met  
afvalscheiding en besparen we per maand al 1310 liter aan restafval! 

Uiteraard wordt het tuinafval ook gescheiden. Wij geven hierin 
graag het goede voorbeeld.

April   2020

#Allekanten

Op elke donderdag is er een puzzelspeurtocht waarin de  
onderwerpen voeding, bewegen en Nederlandse taal centraal staan. 

IN HET ZONNETJE

Werken met stagiaires vinden wij 
ontzettend waardevol. Wij bieden  
verschillende stageplekken aan. 
De stagiaires  hierboven en onder  
hebben een begin gemaakt aan het 
project 1001 verhalen, een sportles voor  
vrouwen opgezet, elke week een  
gezonde lunch met een voedingsadvies 
verzorgd en geholpen ons CRM systeem 
aan te vullen. Namens het team van  
Allekanten en alle bezoekers en  
deelnemers, bedankt voor jullie inzet! 



Vrijwilliger Van De Maand April : George
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AAN DE SLAG MET ONLINE LESSEN!

Deelnemers volgen sinds april lessen op afstand. Wij bieden  
Nederlandse conversatieles aan en er zijn lessen over voeding  
gecombineerd met de Nederlandse taal. Elke week wordt 
er via een vlog van onze studenten voeding en diëtiek een  
gezonde snack gemaakt, die makkelijk zelf thuis is na te maken. 
De komende periode willen we kijken of we nog meer lessen 
kunnen gaan aanbieden. Heeft u een goed idee? Mail ons dan 
op info@allekanten.com, wij staan altijd open voor leuke ideeën.

Hallo, ik ben George en ik ben 50 jaar oud. Ik werk vrijwillig als tuinman bij Allekanten. Ik werk 
hier op de maandag, dinsdag en zaterdag. Ik vind het leuk om te tuinieren en ik ben graag aan 
het werk! Ik vind het gezellig om een praatje te maken en ik hoop je snel te zien bij Allekanten!

WIST U DAT…. OVER ALLEKANTEN  5 NIEUWTJES DIE WE GRAAG MET U WILLEN DELEN!

 Wij zoeken nog steeds mensen die weer werkfit willen worden!

 Wij sollicitatietraining geven?

 Wij altijd op zoek zijn naar: stagiaires en vrijwilligers?

 Wij een ontzettend leuke samenwerking hebben met Staedion en Quinton BHV in het kader van SROI?

 Dat je bij ons elke vrijdag gezond kunt lunchen met een gratis voedingsadvies?


