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Sinds mei 2017 werken wij samen 
vanuit het Sport- en Wijkcentrum 

Rijkerswoerd.

Peter en Susan, werk- en buurtmakelaars

Susan en Peter

Peter begeleidt mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt richting 
vrijwilligers- of betaald werk.
Susan biedt ondersteuning bij het 
invulling geven aan dagbesteding.
Om deze ondersteuning mogelijk te 
maken werken wij  samen met wijk-
coaches van het sociaal wijkteam en 
andere verwijzers.

Daarnaast zijn wij in samenwerking 
met de wijkvereniging, het wijk-
platform, team leefomgeving en ESA 
bezig meer activiteiten te organise-
ren voor de wijk in het sportcentrum. 
Een goed voorbeeld is de wekelijkse 
koffie-inloop op de dinsdagochtend 
(10.00 uur). Met deze inloop hopen 
we een plek te creëren waar buurt-
bewoners elkaar kunnen ontmoeten. 
Tijdens de inloop geven wij u infor-
matie over uiteenlopende onder-
werpen en ontspanning. Het is geen 
probleem wanneer u later komt of 
eerder wil vertrekken. Houdt u voor 
het actuele programma de posters en 
Facebookpagina Rijkerswoerd Arnhem 
in de gaten.
Om een beter beeld te krijgen hoe 
onze begeleiding er in de praktijk uit 
ziet laten wij hieronder graag een 
tweetal deelnemers aan het woord.

Ik ben Haile. Ik ben 27 jaar. Samen 
met mijn vrouw en dochtertje woon 
ik in de wijk Rijkerswoerd. Mijn 
geboorteland is Eritrea. Sinds onge-
veer 2 jaar woon ik in Nederland. Ik 
volg drie dagdelen per week Neder-
landse les. Om de Nederlandse taal 
sneller te leren en om in de Neder-
landse maatschappij werkervaring op 
te doen ben ik via een consulent Acti-
verend Werk bij Peter Brandwacht 
van B&A terecht gekomen. Samen 
met hem doorloop ik een traject met 

als einddoel betaald werk. Op dit 
moment is het belangrijkst dat ik aan 
de slag ben in een omgeving waar 
Nederlands wordt gesproken. Inmid-
dels werk ik in de keuken van SWOA 
locatie De Gaanderij. Ik hoop dat ik 
kan doorgroeien naar een betaalde 
baan.

Ik ben Nareshna. Ik ben een vrouw 
van 25. Samen met mijn moeder en 
broertje woon ik in de wijk De Laar. 
Ik ben geboren en deels opgegroeid 
op Curaçao. Vanaf mijn vijfde woon 
ik in Nederland. Ik heb de lagere 
en middelbare school in Brabant 
gevolgd. Vanaf die tijd kamp ik met 
gezondheidsproblemen. Ruim 7 jaar 
geleden verhuisden wij naar Arnhem. 
Totdat ik in contact kwam met Peter 
Brandwacht en Susan Pelskamp van 
B&A bracht ik mijn dagen vooral 
thuis op mijn kamer door. Ik ben 
een traject ingegaan om meer in 
actie te komen en om meer mensen 
te ontmoeten. Peter coacht mij op 
het gebied van activering. Binnen-
kort ga ik administratieve klussen 
doen voor handbalvereniging DFS en 
assisteren bij de organisatie van een 

Actie èn ontspanning bij S.V. Arma!

Recreatieve volleybalvereniging 
S.V. Arma nodigt iedereen uit om 

in het nieuwe jaar twee avonden 
gratis mee te trainen in de sportzaal 
bij het Olympus College in 
Arnhem-Zuid. Iedere maan-
dagavond een paar uurtjes 
trainen bij deze volleybal-
club is niet alleen lekker 
sportief, maar ook heel 
gezellig. Onder leiding van 
twee professionele trainers 
wordt in het eerste trai-
ningsuur aandacht besteed 
aan warming-up, ontwikke-
ling van techniek en spelin-
zicht. Het tweede uur staat garant 
voor een partijtje volleybal, waarbij 
spelers het in gemixt teamverband 
tegen elkaar opnemen.

S.V. Arma heeft op het ogenblik onge-
veer 30 leden in de leeftijd van 25 
tot boven de 60 jaar en iedereen met 
een beetje gevoel voor de bal kan 
bij S.V. Arma terecht. Een beginnend 
volleyballer krijgt de techniek vaak 

vlot onder de knie en maakt snel vor-
deringen in het spel. Naast volleybal-
len organiseren we trouwens ook nog 
tal van andere activiteiten.

S.V. Arma traint op maandagavond 
van 19.30 tot 21.30 uur in de sport-
zaal van het Olympus College,
Olympus 11, 6832 EL Arnhem.

Bekijk ook eens de website www.
sv-arma.nl en heeft u belangstelling 
dan kunt u voor informatie contact 
met ons opnemen via
arma.volleybal@gmail.com of
06 53 63 12 13.

schoolhandbaltoernooi. Het Sport- 
en Wijkcentrum Rijkerswoerd is een 
vertrouwde (werk)plek voor mij 
geworden. Ik kom er graag en men 
ziet mij er graag komen. Ik hoop mij, 
met hulp van Susan en Peter, verder 
te ontwikkelen tot…
Ik weet nog niet waar dit eindigt.

Peter Brandwacht, werkmakelaar
06 15 01 67 46.

Nareshna en Haile in actie


