
Van 16 tot en met 19 augustus hebben we als Leven in 

Zuidwest een zomerweek georganiseerd voor 

kinderen uit de wijken Bouwlust en Vrederust. Het 

doel van deze week was om kinderen uit de wijk, die 

niet altijd de middelen hebben om op vakantie te gaan, 

een fijne week te bezorgen waarin zij mogen 

ontspannen, liefde en aandacht ontvangen en aan 

relaties mogen werken. 

Dinsdag 16 augustus - Op deze dinsdag stond er sport 

en spel op het programma. Met 30 tot 40 kinderen 

hebben we op het grasveld naast het Wijkcentrum 

samen diverse teamspellen kunnen doen, zoals  

voetballen, touwtjetrekken, springtouwen en 

badmintonnen. De sfeer zat er goed in en het weer 

was gunstig om lekker te kunnen sporten. 

 

Woensdag 17 augustus - Op deze dag zijn we met een 

paar auto’s naar 

Geitenboerderij ’t 

Geertje in 

Zoeterwoude geweest. 

We hebben de dieren 

kunnen verzorgen, 

pony kunnen rijden, de 

boerderij bekeken, 

gewandeld en lekker in 

de speeltuin kunnen spelen. De kinderen genoten van 

de activiteiten en het buitenzijn. De geuren die af en 

toe onze neusgaten bereikten en het hoge gras waar 

we doorheen moesten lopen, vielen wat minder in de 

smaak. Na een lange tijd van droogte viel er deze 

middag verkoelende regen, wat de pret niet kon 

drukken. Aan het eind van de middag konden we de  

 

kinderen met een blij gezicht weer teruggeven aan hun 

ouders. 

 

Donderdag 18 augustus - Op deze donderdag hebben 

we op Sterrenoord 97 een knutsel- en 

spelletjesmiddag georganiseerd. Vrijwilligers hadden 

verschillende knutsels voorbereidt die de kinderen 

mochten uitvoeren. Er is lekker creatief gewerkt en de 

sfeer was gezellig. 

 

Vrijdag 19 augustus - Deze vrijdagmiddag stond er een 

Straatspeeldag op het 

programma op het 

grasveld naast het 

Wijkcentrum. Er 

kwamen deze middag 

naar schatting rond de 

750 mensen op het veld 

af waar een 

springkussen voor de 

kleine kinderen, een stormbaan en een ‘Get him off’ 

(een opblaasbare gladiator arena) stonden. Ook 

konden de kinderen meedoen aan boogschieten en 

knotshockey. Daarnaast konden ze zich laten 

schminken en genieten van suikerspinnen, popcorn, 

vers fruit en water. Er was ook muziek. Tijdens deze 

middag hebben we veel contacten kunnen leggen. 

 

We kijken met alle vrijwilligers terug op een zeer 

geslaagde zomerweek waarin we de kinderen plezier 

hebben kunnen geven. Onze dank gaat uit naar alle 

vrijwilligers die op een of meerdere dagen actief mee 

deden met de activiteiten. Daarom hebben we op 

vrijdagavond nog een heerlijk ontspannen BBQ op het 

Sterrenoord georganiseerd voor alle vrijwilligers die 

deze week mogelijk hebben gemaakt en konden we 

deze prachtige week op een mooie manier afsluiten.   

Zomerweek 

 Nieuwsbrief, najaar 2022 



Zoals we in de vorige nieuwsbrief hebben geschreven, 

hadden we al langere tijd het verlangen om een winkel 

te starten. Na het toekennen van een 

subsidie vanuit Fonds 1818, zijn we 

ijverig aan de slag gegaan om de winkel 

klaar te maken om mensen te ontvangen. Er hangen 

inmiddels hele rijen met kleding, netjes gesorteerd. 

We hebben vrijwilligers kunnen vinden die dit werk 

willen doen. We hebben met deze winkel, Kleding 

EnZo, een specifieke doelgroep op het oog. Kleding 

EnZo is er voor mensen die moeite hebben zich 

staande te houden: 

 • zij die zitten in de schuldhulpverlening; 

• zij die onder bewindvoering zijn gesteld; 

• zij die zijn aangemeld bij Schuldhulpmaatje; 

• zij die AOW ontvangen met laag aanvullend 

pensioen.  

Na aanmelding door een bij de persoon betrokken 

hulpverlener is hij/zij welkom in de winkel.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben sinds de zomer een nieuw kernteamlid in 

ons midden: Sally Jibrail. Zij is een welkome 

versterking nu Jannozien Moggré na vele jaren van 

trouwe toewijding aan Leven in Zuidwest (waarvoor 

wij haar erg dankbaar zijn)  ‘afscheid’ heeft genomen 

van het kernteam. Sally stelt zich hier graag voor. 

 

 

Ik ben Sally Jibrail, 46 jaar, ongehuwd en heb geen 

kinderen. Ik ben in Baghdad-Irak geboren en getogen. 

Toen ik 24 jaar oud was moesten we als gezin vluchten. 

Dat was een keerpunt in mijn leven. Mijn leven stond  

ondersteboven en ik begreep er niets van. Toen ben ik 

God gaan zoeken, of Hij mij! En zo is mijn reis met Hem 

begonnen. Een bijzonder reis, vol van Zijn liefde, trouw 

en goedheid en dat wil ik graag met iedereen delen. 

Zijn onvoorwaardelijk liefde is niet te bevatten, omdat 

Hij door Zichzelf in Jezus Christus naar de aarde toe is 

gekomen en als offer voor ons aan het kruis is gegaan. 

Wie doet dat? Zo kostbaar en dierbaar ben jij, en ik. 

Daarnaast heeft Hij mij laten inzien hoe ik een 

volwaardig mens volgens Zijn beeld kan worden. En 

dat gun ik iedereen.  

Als een vluchteling en een geliefde van God, wil ik iets 

betekenen voor de mensen in Bouwlust-Vrederust. En 

dat vluchten niet het einde is, maar eigenlijk het begin 

kan zijn van een echt leven. Een leven met Jezus. Ik heb 

zin om met het team aan de slag te gaan in Bouwlust! 

  

“Zo kostbaar en dierbaar ben jij, en ik” 

Gebedspunten 

Danken voor:  

- alle eer aan God voor alle  

activiteiten en ontwikkelingen 

- toetreding van Sally tot het kernteam en de 

inzet van Jannozien in de afgelopen jaren 

- de zomerweek 

Bidden voor: 

- een goede voorbereiding en start van de 

kledingwinkel 

- alle activiteiten die er georganiseerd worden 

- Bouwlust en haar bewoners 

 

   

Contact? Spreek Sally, Martin, Rens of Rik aan of mail ons op info@leveninzuidwest.nl 

Meer informatie vindt u op www.leveninzuidwest.nl of www.facebook.com/LeveninZuidwest .  

Giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL50 TRIO 0338 4758 85 t.n.v. Stichting Leven in Zuidwest 

Kledingwinkel 

Even voorstellen 


