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It’s Kringloop: van winkel 
naar sociaal warenhuis
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onze coalitie, dan kan dat. Achtergrondinformatie over het samenwerkings convenant is te  vinden op www.zamen-een.nl. Geïnteresseerd? Stuur dan 
een e-mail naar aanmelden@zamen-een.nl en we nemen contact met je op. Voel jij je wel eens eenzaam en wil je daar eens over praten? Bel dan met 
het  Contactpunt ZamenEen op 088 – 2802802, op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 19.00 uur. Wij zorgen er voor dat je in contact komt met de 
juiste mensen die je verder kunnen  helpen. Tips, suggesties of een bijdrage leveren aan het ZamenEen Journaal? Mail dan naar info@zamen-een.nl.
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It’s Kringloop staat bekend als 
plek waar je voor weinig geld 
goede tweedehands spullen 
kunt kopen. De doorverkoop 
van goederen in het pand van 
De Noord is noodzakelijk om 
inkomsten te genereren ten-
einde de belangrijkste taak 
van It’s te financieren: de on-
dersteuning van tientallen 
medewerkers die er als vrij-
williger hun plek vinden.

Wie een half uur meeloopt met 
Gerard Lodders krijgt een in-
druk hoe dat menselijk aspect 
eruitziet op de werkvloer van 
It’s. De achtergrond van de 
mensen is zeer divers. Twee 
jonge bewoners van het AZC 
druppelen binnen en krijgen 
een instructie waar ze vandaag 
nodig zijn. Voor de meer erva-
ren medewerkers is er een dol-
letje of een compliment. Want 
iedereen is een belangrijke 
schakel bij de verwerking van 

alle spullen die binnenkomen. 
De een heeft kennis van ge-
luidsinstallaties, de ander zorgt 
voor de prijsstelling en dat 
alles netjes in de schappen 
komt, iemand met creatieve 
talenten helpt weer met de 
indeling van de spullen. Maar 
het is vooral teamwork. 

Gestroomlijnd
Gerard is als tweede professio-
nele kracht sinds kort in dienst 
om alles op de werkvloer nog 
gestroomlijnder te laten verlo-
pen. Daarbij vraagt de logistiek 
heel veel aandacht, maar ook 
het begeleiden van de vele vrij-
willigers zelf. ‘We bieden een 
goede werkervaringsplek of 
dagbesteding voor de mensen 
die het om voor wat voor reden 
dan ook even wat moeilijker 
hebben in het leven. Iedereen is 
wat dat betreft welkom. We 
nemen echt de tijd voor je wan-
neer je even je verhaal kwijt 

wilt. We proberen ook te hel-
pen in allerlei opzichten. Dit is 
ook heel duidelijk de doelstel-
ling waarvoor It’s is bedacht.’

Ontmoetingsplaats
‘We zijn eigenlijk gewoon een 
sociale ontmoetingsplaats. Het 
is zo belangrijk om mensen 
weer in hun normale doen te 
krijgen. Eenzaamheid, sociaal 
isolement, werkloosheid en 

financiële terugval, psychische 
en fysieke beperkingen, alles 
komt hier voorbij. Ik sta elke 
dag weer versteld van hoe 
mensen zich ontwikkelen en 
groeien. Daar doen we het 
voor. Er ontstaan nieuwe 
vriendschappen, mensen 
troosten elkaar, en het eerste 
It’s huwelijk is al een feit.’
‘Nieuwe mensen die aansluiten 
proberen we structuur bij te 

brengen, we verwachten daar-
naast bijvoorbeeld ook dat ze 
de Nederlandse taal gaan le-
ren. Het is echt niet vrijheid 
blijheid. We vinden het belang-
rijk dat ze hun afspraken nako-
men, op tijd komen en noem 
maar op. Het is gewoon een 
hele goede opstap en leer-
school om weer mee te kunnen 
doen. Maar bij It’s houden we 
het net wat gemoedelijker.’

Lunchcafé  
weer open
Een onderdeel van It’s Kring-
loop is het It’s Lunchcafé. Deze 
ontmoetingsplek wordt gerund 
door ’s Heeren Loo, waardoor 
ook mensen met een beperking 
als dagbesteding in het team 
meedraaien. Inmiddels is het 
Lunchcafé vanwege corona ook 
weer beperkt open.

Oproep Buurtzorg Dronten: ‘Ga geen zorg vermijden’
Het Team van Buurtzorg 
 Dronten, Biddinghuizen en 
Swifterbant heeft het Zamen-
Een Journaal gevraagd om 
aandacht voor de mensen die 
 extra zorg nodig hebben maar 
deze zorg op dit moment juist 
vermijden. Hieronder plaat-
sen we het artikel van Buurt-
zorg.

Het leven in corona tijd begint 
wat minder heftig op ons af te 
komen zo lijkt het. Maar we zijn 
er nog niet! Daarom blijven we 
als team voorzorgsmaatrege-
len treffen tijdens het uitvoe-
ren van de zorg: afstand hou-
den waar het kan en altijd 
mondkapje voor en hand-
schoenen aan.
We schrikken tegelijk van de 
toenemende geluiden dat het 
allemaal wel meevalt met het 
virus: mondkapjes, 1,5m af-

stand houden, je laten testen 
bij wat verkoudheidsklachten, 
het wordt afgedaan als onzin, 
overdreven. Maar een besmet-
ting is dichterbij dan je denkt!

Wijkverpleging
De coronacrisis waar we nu 
met onze hele gemeenschap 
sinds enige tijd mee te maken 
hebben en waar we voorlopig 

ook nog niet vanaf zullen zijn, 
heeft ook op de wijkverpleging 
zijn impact. Onze omliggende 
ziekenhuizen draaiden over-
uren en moesten met man en 
macht alle zeilen bijzetten om 
een goede gezondheidszorg te 
waarborgen. Ook wij waren er 
klaar voor om de uitstroom op 
te vangen. Een crisisteam van-
uit ons hoofdkantoor in Almelo 

staat 24 uur voor ons klaar 
voor ondersteuning en advie-
zen. In de wijk doen wij er alles 
aan om op een zo veilig moge-
lijke manier de beste zorg te 
verlenen en tevens onze cliën-
ten, familie, naasten en onze 
medewerkers optimaal te be-
schermen tegen het virus. Spe-
ciale teams die enkel corona 
routes werken zijn samenge-
steld en staan paraat.
Wat wij helaas hebben moeten 
constateren is dat mensen de 
zorg die ze hard nodig hebben 
op dit moment juist vermijden. 
En het vermijden van zorg is 
iets wat ons heel erg zorgen 
baart!

Angst
We begrijpen dat de angst 
overheerst. Als u zorg nodig 
hebt, ernstig ziek bent, in de 
risico leeftijd zit, palliatieve 

zorg nodig hebt of net geope-
reerd bent, dan is de angst te 
begrijpen dat u liever niet te-
veel mensen bij u thuis over de 
vloer krijgt. Helaas zien wij de 
laatste weken dat mensen de 
zorg gaan mijden met alle risi-
co’s van dien. Bij Buurtzorg 
volgen wij alle regels die het 
RIVM adviseert en gaan daarin 
zelfs een stapje verder. 

Samen
Wij doen een beroep op u, op 
familie, mantelzorgers en bu-
ren. Heeft u of u naasten zorg 
nodig neem dan contact met 
ons op. Samen bespreken we 
met u de mogelijkheden.

Zorg goed voor elkaar en ook 
voor uzelf!
Team Buurtzorg Dronten, 
 Biddinghuizen en Swifterbant 
(06-12373918).


