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GROETEN UIT GORECHT-WEST

’Wij gaan als team voor de twinkeling’
De wijk Gorecht-West in
Hoogezand-Sappemeer staat
aan de vooravond van grootschalige wijkvernieuwing.
Dagblad van het Noorden
peilt de stemming onder
betrokkenen. Aflevering 3:
het Gorecht-West team.
Door Louis van Kelckhoven
ioniers zijn het, voortrekkers
van het nieuwe welzijnswerk.
Het Gorecht-West team gaat achter de voordeur van de woningen
in de Hoogezandster wijk. "Wij
lopen de hele dag buiten. Wij zien
de bewoners en zij zien ons. Wij
spreken mensen aan en zij spreken ons aan", zegt Imad Al-Delaimy. "Wij brengen het welzijnswerk bij de mensen thuis. Als
multidisciplinair team in een
woonwijk zijn wij de voorboden
van een nieuwe manier van werken", aldus maatschappelijk wer-

P

ker Rob Schüren.
Herkenbaar en makkelijk benaderbaar. Het team heeft een eigen
onderkomen aan de Goeman Borgesiusstraat in Gorecht-West.
Pand 84, genoemd naar het huisnummer. Leden van het GorechtWest team, in de benen gebracht
door de gemeente, Lefier en Kwartier Zorg & Welzijn, doen hetzelfde werk, maar ieder vanuit zijn of
haar eigen achtergrond. "Wij profiteren van elkaar", zegt teamleider
Caroline van Dorssen. "Binnen het
team is ieder van ons een specialist, maar naar de bewoners toe
zijn we generalisten. Alleskunners."
"Wij helpen mensen weer op
weg", zegt Inez van der Wal. "Wij
treffen bewoners die denken nooit
meer een baan te krijgen en het
dus ook maar niet meer proberen.
Wij kijken in bredere zin niet naar
de problemen van mensen, maar
naar hun mogelijkheden. We
vergelijken het wel eens met een

Ð Het Gorecht-West team,
v.l.n.r.: Rob Schüren, Inge Ferwerda, Imad Al-Delaimy en
Inez van der Wal. Foto: DvhN/
Corné Sparidaens

auto: wij zorgen ervoor dat er
weer wielen onder komen."
Maar stel dat iemand zegt: joh,
laat mij hier lekker zitten!? "Dan
willen we toch het verhaal horen",
zegt Inge Ferwerda. "Waarom wil

iemand met rust gelaten worden?
Wij gaan het gesprek aan. Bijvoorbeeld: werkloos willen zijn bestaat
niet. Wie zegt: ik wil niets, verstopt iets. Dat willen is er wel, ook
al beseffen mensen dat soms zelf

niet. Wij brengen de wil terug: de
wil om mee te doen en een rol te
spelen in de samenleving. Dat kan
middels betaald werk, maar evenzogoed als vrijwilliger."
Zijn de bewoners van GorechtWest daarvan gediend? "Ja", zegt
Van der Wal strijdbaar. "Wij gaan
voor de twinkeling die veroorzaakt wordt doordat mensen weer
zicht krijgen op betaald werk of
door weer mee te kunnen doen
aan de maatschappij. Wij zijn hier
om een prettige wijk te creëren,
om mensen te helpen kansen te
pakken. Wij zijn de sociale kant
van de wijkvernieuwing."
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