Judith Boezewinkel

Struikel niet
over de kansen
Petra woont in een mooi dorp en zit
goed in haar vel. Ze heeft fijne mensen
om zich heen en een leuke baan. Twee
zelfs: eentje bij een gerenommeerd
bedrijf en eentje als coach in haar
eigen zzp-praktijk. Deze combi geeft
haar precies de vrijheid waar ze
behoefte aan heeft: uitdaging die
haar creativiteit prikkelt, en zekerheid
als grond onder haar voeten. Petra
kent haar dorp en de mensen kennen
haar. Zeg maar gerust: ze voelt zich
verbonden. Maar dat kwam niet
zomaar.
In het begin kende Petra niemand. Werk
zat 5 km verderop, vrienden woonden
ver weg, kinderen had ze niet. Toen
die er eenmaal waren, slokten werk en
moederschap haar tijd op. Voor je het
weet zit je op een eilandje. En dat is niet
fijn als je juist een band wilt voelen met je
buurt. Maar hoe doe je dat?
De kansen liggen op straat
Je kunt informeren of een sportclub je
hulp kan gebruiken, ga met je collega`s
wandelen met ouderen tijdens je
lunchpauze of begin een géén-poep-opde-stoep-actie in je buurt.
De kansen zijn dichterbij dan je denkt, ze
liggen letterlijk op straat.
Ook organisaties kunnen je helpen, Samen
voor De Bilt bijvoorbeeld. We organiseren
van alles. Zo zetten medewerkers van
Poonawalla zich binnenkort vrijwillig in bij
Hospice Demeter en bij de kinderboerderij
van Reinaerde. Iedereen kan een beroep
op ons doen.
Cirkel
Trouwens, Petra bestaat echt. Haar dorp
is De Bilt, ze heet Petra Muns en haar
praktijk heet Tulp Talent. Via Samen voor
de Bilt maakte ze kennis met mensen
van d`Amandelboom, de Werkplaats en
de kinderboerderij. Ze had inspirerende
gesprekken en kreeg ook nog een
opdracht. Bij de kinderboerderij speelde
ze prachtig accordeon tussen de geiten.
Het publiek genoot.
Met haar verbondenheid zit het wel goed.
Inmiddels staan haar pootjes zo stevig op
de Biltse grond dat Petra anderen helpt
hun plek te vinden. Bij Weeshuis van de
kunst coacht ze inwoners die hun eigen
verhaal durven vertellen op het podium.
Over kansen op straat gesproken...
Petra floreert en inspireert daarmee
anderen. De cirkel is rond.
Jij ook?
Wil je ook met twee benen in de
gemeente staan, alleen of met je
collega`s? Laat het ons weten. We denken
graag met je mee.

Samen voor De Bilt organiseert
ontmoetingen tussen bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties.
Zo stimuleren wij maatschappelijk
betrokken ondernemen in de gemeente
De Bilt en versterken wij de lokale
samenleving.
Informatie: www.samenvoordebilt.nl
of via judith@samenvoordebilt.nl

