Bijzonder mooi!
Soms komt er iets bijzonders en moois op je pad.
Afgelopen week was dit het geval voor onze tennisverenging.
Vanuit Eelke vd Wal zijn we benaderd om als vereniging een mooie werkplek aan te bieden voor 6
enthousiaste leerlingen van de Piet Bakkerschool uit Sneek.
Als groot voorstander van een maatschappelijke betrokkenheid vanuit een vereniging zijn wij gelijk
met Eelke in overleg gegaan en hebben we een mooie opzet gemaakt voor wat wij voor elkaar
kunnen betekenen.
Afgelopen maandag 24-08 zijn ze vol enthousiasme gestart met de 1e werkzaamheden op ons
complex. Elke maandagochtend zullen ze aanwezig zijn om verschillende soorten klussen te doen,
denk hierbij aan: schoonmaken, blad van de banen halen, bijvullen van de koelkast etc etc.
In overleg met Eelke zullen we de komende weken samen de klussen doornemen en kijken wat we
voor elkaar kunnen doen. Het streven op dit moment is dat ze het hele schooljaar hier elke
maandagochtend zijn!
Oproep!
Voor een club als de onze is dit natuurlijk enorm waardevol. Ze zullen hand en spandiensten
verrichten die vaak blijven liggen, En wij kunnen er iets voor terugdoen!
De intentie van dit soort projecten is dat de leerlingen onderdeel zijn van een bedrijf/vereniging
zodat ze in de praktijk werk kunnen uitvoeren. Interactie is ook een mooi onderdeel hiervan.
Bij deze doen wij een oproep aan jou:
Heb jij op maandagochtend een paar uurtjes vrij of tijd over kom dan helpen! Samen met één van de
leerlingen kun je schoonmaken, blad vegen, koelkast bijvullen en natuurlijk als alles klaar is, even een
balletje slaan! Op deze manier kunnen de leerlingen ook qua interactie zich ontwikkelen en hoe mooi
is het als jij daar een aandeel in kan hebben. Elke maandag zijn ze er van 10:00 – 13:30 uur. Uiteraard
starten we met koffie.
Rest mij ons nieuw top team aan jullie voor te stellen!

Van links naar rechts: Docent Eelke vd Wal, Margriet, Esmée, Yldau, Jacky, Piebe en Wesley.
Ik hoop op leden die hiervoor tijd vrij kunnen en willen maken, heb je vragen stel ze gerust via 0610559918 of voorzitter@tramhuisje.nl
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

