24 augustus 2012 , pag. 22

GROETEN UIT GORECHT-WEST

’In De Vredekerk kan vaak net even wat meer’
De wijk Gorecht-West in
Hoogezand-Sappemeer staat
aan de vooravond van grootschalige wijkvernieuwing.
Dagblad van het Noorden
peilt de stemming onder de
betrokkenen. Aflevering 9:
de praktijkcoach.
Door Louis van Kelckhoven
oor een goed begrip van deze
aflevering is het nodig het
een en ander uit te leggen. Bijvoorbeeld over het Bedrijf voor
Werk en Reïntegratie (BWR) dat
probeert mensen in een uitkeringssituatie weer op orde en regel
te krijgen. Het BWR gebruikt
daarvoor het wijkontmoetingscentrum De Vredekerk in Gorecht-West én het Natuur- en
Milieueducatief centrum (NME)
in het Gorechtpark.
De gemeente Hoogezand-Sappemeer wijst uitkeringsgerechtig-
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den aan om een reïntegratietraject
te volgen. Als eerste opstap naar
regulier werk worden mensen
geplaatst bij De Vredekerk of het
Natuur- en Milieueducatief centrum. Betsy Hemmes is praktijkcoach in De Vredekerk. "Wij zorgen dat mensen een werkritme
krijgen. Op tijd opstaan, samenwerken en je afmelden als je ziek
bent. Kortom: afspraken maken en
je daaraan houden."
Als praktijkcoach begeleidt
Hemmes de mensen en kijkt wat
er nodig is om ze aan een reguliere baan te helpen. "Eigenlijk zorgen wij voor structuur, ritme en
sociale activering. Dat klinkt misschien wat belerend, maar als je
dat op een goede manier en met
de juiste toon doet is het dat niet."
Het gaat meest om mensen uit
Gorecht-West. "Dicht bij huis en
dat is belangrijk. Voor sommigen
is het al een opgave om van Hoogezand naar Sappemeer te fietsen
om daar te werken. In opdracht

van Lefier houd Baanvak De Vredekerk op orde. "Die schoonhouden is een belangrijke taak. Niet
alleen binnen, maar ook buitenom. Daaraan wordt wel drie keer
per week gewerkt, want als ontmoetingscentrum hebben wij een
voorbeeldfunctie voor de wijk",
weet Hemmes.
Woningcorporatie Lefier kocht
De Vredekerk nadat het gebouw
niet langer als kerk in gebruik
was. Hemmes: "De gedachte was
om het een aantal jaren als wijkontmoetingscentrum te gebruiken. Daarna moest het worden
gesloopt en zou er een appartementencomplex worden neergezet. Intussen is de situatie volkomen veranderd en is duidelijk dat
Gorecht-West niet meer zonder
De Vredekerk kan. Hier gebeurt
zoveel: koffieochtenden, een schilderclub, spelinloop voor ouderen
en mensen met een rugzak, kinderactiviteiten, samen aan tafel.
Maar het belangrijkste is dat het

¬ Betsy Hemmes met chef de
cuisine Stef van Bergen. Foto:
Dennis Beek
om de mensen gaat, niet eens
zozeer om de activiteiten."
In het NME in het Gorecht park
zijn mensen bezig met tuinonderhoud, dierverzorging en horeca. In
De Vredekerk draait het meer om

schoonmaakwerk, werk in de
keuken en in de bediening. Hemmes: "Vrouwen uit Somalië, de
Nederlandse Antillen, Thailand:
het werkt allemaal door en met
elkaar. Reïntegratie, inburgering,
soms hebben ze de grootste lol
met elkaar. Dat is het leuke en
goede van De Vredekerk: hier kan
vaak net even wat meer."

