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Doorontwikkeling:
2017 is alweer bijna voorbij. Voor ons was 2017 een enerverend jaar. We kunnen terugkijken op een
jaar met regelmatig intensief overleg en het schrijven van een nieuw projectplan voor de jaren 20182022 "Vliegen op sociale vleugels".
Ons streven blijft: "een stabiel ankerpunt zijn in een samenleving die permanent in transitie is en
waar met name kwetsbare mensen vaak buiten de boot vallen. Samen met bewoners en wijkpartners
wil zij actief meewerken en meedenken aan sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken. De
stichting richt zich hierbij nadrukkelijk op alle bewoners ongeacht ideologische overtuiging, gezindte
of nationaliteit. Middels belangeloze presentie aanwezig zijn en de continuïteit van dit proces
waarborgen. Hierbij is niet het systeem leidend maar de persoon".
De Stichting stelt zich tot doel om vooral vanuit de methodiek van de presentie te werken. Hierbij
staat " niet het oplossen van problemen centraal, maar misschien nog wel meer het helpen om
problemen mee "uit te houden". Luisterend naar de authentieke stem in onszelf en in anderen en
daarnaar handelen. Proberen kloven te dichten door afdalen, luisteren, begrijpen en bruggen te slaan
op de bodem van de kloof".
Presentie houdt ook in:" initiatieven volgen die van onderop ontstaan, deze aanmoedigen en samen
met bewoners hierin participeren. Hierbij kan de presentiewerker een rol spelen in de communicatie
tussen buurtbewoners onderling en tussen bewoners en professionals".
Vanuit deze gedachte is er samenwerking onderzocht met Stichting Parkstad, "Bie Sefke" in Sittard,
het Parochie bestuur en de Gemeente Maastricht met de intentie krachten te bundelen.

Bij de gemeente Maastricht is de Tender " ‘Weerbaar opvoeden en veiligheidsbeleving’ ingediend
samen met Mevr. T. van Driel.
Verder werd er deelgenomen aan de Reinlandconferentie: " De Kloof....... en het licht dat er
doorheen schijnt " te Wittem.
We blijven op zoek naar lichtpuntjes en vertrouwen erop dat 2018 een vruchtbaar jaar gaat worden.
Dat de samenwerking met de diverse partners vruchten gaat afwerpen, dat er gestart kan worden
met diverse initiatieven zoals beschreven in ons projectplan " Vliegen op sociale vleugels" en dat
daardoor kloven enigszins smaller gaan worden.

Afscheid
In maart hebben we helaas afscheid genomen van ons bestuurslid Marleen Thissen.
We bedanken haar hartelijk voor haar inzet, haar bijdrage in de discussies en haar inzichten en
wensen haar veel succes bij haar overige vrijwilligerswerk.

Interesse in het Projectplan "Vliegen op sociale vleugels"? stuur een mail naar l.maes@ziggo.nl
De Stichting Wijkpresentie Maastricht-Noordoost ontvangt steun van o.a.

Eventuele giften of donaties kunt u storten op banknr: NL91 RABO 0157964663 t.n.v.
Stichting Wijkpresentie Maastricht.

