
Niet DROMEN maar doen! 

 

Burgerinitiatieven zijn sterk in opkomst. Maar wat is een Burgerinitiatief? 

 

 

Bij burgerinitiatieven gaat het om een gezamenlijk, georganiseerd initiatief van burgers. Het doel is 

het inzetten van de krachten en talenten van burgers voor het realiseren van veranderingen in hun 

eigen omgeving. Dit gebeurt door het verbeteren van de leefbaarheid van een wijk of dorp, het 

vernieuwen van het aanbod van zorg en welzijn of het stimuleren van het meedoen aan de 

samenleving van mensen zonder en met een beperking. 

Bij Samen één: 
Is een initiatief van ervaringsdeskundigen op allerlei gebieden. Mensen die betrokken zijn bij de 

hulpvraag, het leed, de zorgen, de eenzaamheid en worstelingen van de medemens. Wij willen graag 

die ruimte en hulp bieden om samen één te zijn. 

Beschrijving: 
Wij willen een plek bieden waar ieder mens welkom is. Maar vooral gericht op die mensen die het 

soms iets harder nodig hebben. Hulp vragen of hulp bieden, praktisch of juist even een luisterend 

oor, samen kunnen we elkaar helpen. We willen de eenzaamheid bestrijden, een plaats bieden voor 

de mens die even wat hulp kan gebruiken. Een centrale plek waar een ieder welkom is om te krijgen 

of om te geven. 

 

Doel: 
Ruimte creëren voor de medemens door het leggen van contacten, adviezen geven of steun te 

bieden. Een centraal punt zijn voor mensen in nood en ze een helpende hand bieden. Dit in 

samenwerking met diverse organisaties en instanties. 

 

 



Wat we doen:  

Bieden van inloop (dinsdag)ochtenden van 10:00 uur tot 13:00 uur in de Koningstabelstraat 5 te 

Gorinchem, gratis kleding en speelgoed. (behalve schoolvakanties)  

Voor 100 kinderen vieren we gratis Sinterklaas en krijgen alle kinderen van 0 tot 12 jaar een cadeau. 

Ook voor verjaardagen, pakjes avond en kerst mogen ze cadeaus uit komen zoeken. 

We helpen met huisraad (gratis weggeven) regelmatig doneren we voedsel. 

Gratis haren knippen. En noem maar op. 

Voor Cadeaus en Pakjes kunt u elke dinsdag terecht in de ruimte van Poort 6: Koningstabelstraat 5 

te Gorinchem van 10 tot 13 uur. 

Kleding: Koningstabelstraat 31-D open vanaf 10:30 tot 11:30-12:00 uur. 

 

Donderdag middag van 12 :30 uur tot 14:45 uur:  
In Gildenplein geven we trainingen en een ontmoetingsruimte voor mensen die of eenzaam zijn of 

gewoon leuk willen schilderen , breien of andere Hobies willen uitvoeren. 

We zijn nu net begonnen met: Op eigen kracht vooruit-herstellen doe je zelf. 

De burger wordt dan weer in zijn eigen kracht gezet, en welk doel hij/zij ook wil bereiken we kijken 

Samen wat nodig is om dat te behalen. 

De burger komt weer in zijn/haar eigen kracht te staan. (ingang van Rapperthal Gorinchem). 

 

Maar ook De Week tegen de eenzaamheid, De week van de dialoog, koningsdag, buitenspeeldag en 

burendag vieren we. 

We hebben ook een leuke avond met kerst, met elkaar en ook zomers een Barbeque(BQ), en zomers 

met Hippie Festival, zo komen wij als  burgers samen en voelen we ons meer verbonden met elkaar. 

 
We werken ook graag Samen met Andere Burgerinitiatieven:  
Zoals Poort 6, Gemeente Gorinchem, Stichting Noodhulp.nl  en ook met, Gorinchem beweegt, The 

Mall, de Haarhorst (Open Podium) , voedselbanken, kleding bank Hardinxveld, ASVZ, Gildenwijk 

wijkbeheer, Dieren in Nood, kleding doneren aan Moskee: Syrië, kindertehuis Mongolië, en Polen, 

Jeugdzorg, Parnassia groep Pink Donut (Den Haag), Zorg belang Zuid-Holland zuid. Stichting 

Speak now,  Bikers UBAA (ook Organisatie die zich inzet voor  misbruikte/mishandelde kinderen), 

Humanitas, Vluchtelingenwerk, maar ook Samen Sterk zonder Stigma, Vivenz, Zogmh., Stichting 

de Uitdaging, WeHelpen.nl, en natuurlijk Netwerkversterking van MEE en het Oranje fonds, 

Mama's Cafee, Limonade Brigade, Philadelphia (pas nieuw herstel café). 

Graag nodig ik u allen een keer uit om een kijkje te komen nemen bij ons  te Gorinchem:  

Poort 6 - Samen één te Gorinchem: Koningstabelstraat 5, 4205 JJ (en kleding 31 D) te Gorinchem 

of hier donderdag middag op het Gildenplein (ingang Van Rapperthal). 

PS Als u Kleding, Speelgoed, Shampoo of wat dan ook weg wilt doen, denk dan aan onze Non- 

Profit : Burgerinitiatief Samen één! 

En tijdens alle schoolvakantie's zijn we gesloten. 

 

Rolf  & Vicky Bergman 

Ervaringswerkers Samen één 

samen1gorinchem@outlook.com    website:    facebook: samen één te Gorinchem   

https://www.facebook.com/samen1gorinchem 

 


