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MaDiZo haakt aan bij burgerinitiatieven in de wijk
Om verbinding met de buurt en een gezamenlijke organisatie van activiteiten te stimuleren, zoekt Stichting
Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam Zuidoost en Diemen1 (MaDiZo) steeds meer de samenwerking op met
nieuwe en bestaande bewonersinitiatieven. Het koffieuurtje in Venserpolder is een burgerinitiatief waar MaDiZo met
Welzijn op Recept samenwerkt. Tevens participeert MaDiZo in De Telefooncirkel, een burgerinitiatief van oorsprong.
Maarten van Dongen, directeur-bestuurder van MaDiZo: “De samenwerking met burgerinitiatieven leidt tot
een breder aanbod van activiteiten waar kwetsbare bewoners gebruik van kunnen maken.” MaDiZo richt zich
tevens op de bevordering van de sociale cohesie in de wijken door vrijwilligers die in de directe omgeving
wonen hierbij in te zetten. De Telefooncirkel en het koffieuurtje in Venserpolder zijn hier goede voorbeelden
van.
De Telefooncirkel
De Telefooncirkel is een dagelijkse belronde langs alleenwonende personen. Zo is er altijd iemand die weet hoe
het met de persoon gaat. Het percentage alleenwonenden is in 70 jaar tijd toegenomen van 5 naar 22%,
volgens de berichtgeving van het NOS in juni 2018 . Met de Telefooncirkel biedt MaDiZo deze groep in geval van
eventuele nood, zeven dagen in de week, een veilig gevoel. Alleenwonenden in Amsterdam Zuidoost en
Diemen kunnen zich voor de Telefooncirkel bij MaDiZo opgeven via T. 020 314 16 21.
Het koffieuurtje en Welzijn op Recept
Bewoners kunnen elke donderdag van 14.00 – 15.30 uur terecht op een inloopspreekuur in het
gezondheidscentrum in Venserpolder. Professionals staan klaar om bij een kopje koffie of thee oplossingen te
vinden voor (levens)vragen. Eén van de oplossingen is Welzijn op Recept van MaDiZo en biedt bewoners
verschillende activiteiten ter ondersteuning van de buurtparticipatie. Bewoners van Zuidoost kunnen voor
vragen over Welzijn op Recept contact opnemen met MaDiZo via T. 06 - 432 553 88 of een e-mail sturen naar
welzijnoprecept@madizo.nl.
MaDiZo in Amsterdam Zuidoost en Diemen
MaDiZo is er voor alle bewoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen en biedt ondersteuning bij het oplossen
van problemen in hun sociale, maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie. Bewoners kunnen voor
vragen op het gebied van geld, wetgeving, relatie, gezondheid, huisvesting, verlies van nabestaanden en
mantelzorg in Zuidoost terecht bij MaDiZo. Ga naar www.madizo.nl voor de locaties, tijden van het
inloopspreekuur en telefonisch spreekuur.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vivian
Tillema, communicatiemedewerker via e-mail v.tillema@madizo.nl (bereikbaar op ma, di en do).
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