WURKJOUWER SNEEK

Wurkjouwer Sneek betrokken bij Omrin Estafette
Zaterdag 15 juni stond de feestelijk ‘heropening’
van St. Omrin Estafette Sneek gepland. Deze
was verbouwd tot een frisse en overzichtelijke
winkel volgens het nieuwste concept van Estafette. Praktijkschool ‘De Diken’, het A.Z.C. en
Wurkjouwer te Sneek hadden dit samen mogelijk gemaakt. In de week voor de opening was er
een mooie partij meubelen opgehaald, gemaakt
door vrijwilligers van Wurkjouwer. Deze zouden worden verkocht op een vaste locatie in de
winkel. Vrijdag 14 juni werd er de hele dag hard
gewerkt samen met leerlingen van ‘De Diken’
om de winkel er fantastisch uit te laten zien.
Alle moeite voor niks
Al het harde werken met ziel en zaligheid werd in een
paar uur teniet gedaan door de verwoestende brand
die een uur voor sluitingstijd uitbrak. In plaats van een
feestelijke opening was er een emotionele bijeenkomst
in het Van der Valk hotel in Sneek. Er was ruimte gemaakt
voor vrijwilligers, medewerkers en leidinggevenden om
ervaringen, vragen en emoties met elkaar te delen. Er
was niks meer, de winkel was verwoest.
Hoe gaat Estafette er voor zorgen dat de groep niet uit
elkaar valt, dat er geen vrijwilligers in een dal terecht
komen doordat hun veilige haven is weggevallen?

Dan is daar Bram van Wurkjouwer, die vraagt of Wurkjouwer wat kan betekenen voor Estafette. Graag!
Er wordt afgesproken dat er donderdags koffie kan worden gedronken in een ruimte bij Wurkjouwer. Zodat - wie
daar behoefte aan heeft - kan komen om enigszins het
gat te vullen wat is ontstaan. Fantastisch wat een samenwerking tot stand kan brengen!
Maar dat is nog niet alles. Er is een behoorlijke groep
vrijwilligers die graag de structuur wil behouden van het
werk wat ze deed. Estafette biedt de groep de mogelijkheid aan om naar één van de zes Estafette filialen te gaan
om daar te werken. Een aantal doet dit en rijdt met Ellen
mee naar Estafette Leeuwarden. Helaas kan niet de hele
groep mee. De auto is te klein en niet iedereen is in staat
acht uren op een dag te werken.
Op dit moment springt Bram bij en stelt voor dat er wel
een aantal vrijwilligers bij Wurkjouwer aan de slag kan.
Dit tot groot enthousiasme van de groep. Er melden zich
direct zeven vrijwilligers aan en in de loop der weken
komen daar nog drie bij. Wat geweldig dat Wurkjouwer
zo betrokken is met Omrin Estafette. Bram, bedankt voor
deze buitengewone samen/medewerking!
Tekst: Andries Jan Hovinga
(filiaalleider St. Omrin Estafette Sneek)
Op de foto de vrijwilligers van Omrin Estafette.
Foto: Bram Stoelwinder
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