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Oproep van de MEVM Dorpstafel! 

Nu nog achter de schermen, wordt hard gewerkt om de Dorpstafel in Berlicum 

aanstaande oktober daadwerkelijk te starten. Maar waar we kunnen, helpen we al 

graag vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Vandaar via deze nieuwsbrief 2 

vragen! 

  

http://us7.campaign-archive2.com/?u=42fceae2784836ddd2e5193f0&id=1f7312bdee&e=88edc407e1
http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?u=42fceae2784836ddd2e5193f0&id=18c83f1c98&e=88edc407e1
mailto:info@metelkaarvoormekaar.nl
http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?u=42fceae2784836ddd2e5193f0&id=59414dd30d&e=88edc407e1
http://facebook.us7.list-manage2.com/track/click?u=42fceae2784836ddd2e5193f0&id=2788e9d296&e=88edc407e1
mailto:info@metelkaarvoormekaar.nl
http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?u=42fceae2784836ddd2e5193f0&id=d192ae2403&e=88edc407e1
http://facebook.us7.list-manage.com/track/click?u=42fceae2784836ddd2e5193f0&id=401bb54f89&e=88edc407e1
http://facebook.us7.list-manage1.com/track/click?u=42fceae2784836ddd2e5193f0&id=8fad3a515f&e=88edc407e1


 

Gevraagd: 

Begeleiding van kinderen uit Syrische gezinnen in de zomervakantie. 

  

 In  Berlicum heb ik een vraag voor een Syrische jongen van de groep 8-

leeftijd. We zoeken iemand die hem wil helpen met de Nederlandse taal die 

hij onvoldoende beheerst om volgend jaar naar het voortgezet onderwijs te 

moeten.  

 Voor 4 andere Syrische kinderen zou het mooi zijn als er af en toe eens 

activiteiten met hen zouden worden ondernomen om de taal beter te leren.  

Reactie:lenie@mantelzorgsintmichielsgestel.nl 

Waar nodig wordt natuurlijk voor begeleiding gezorgd. 

  

De Dorpstafel is een initiatief van MevM. 

Aan de Dorpstafel schuiven vraag en aanbod bij elkaar aan. Zonder verplichtingen 

of formulieren. Gewoon, onder het genot van een bakje koffie kijken wat we voor 

elkaar kunnen betekenen. Door met anderen te delen waar je goed in bent en 

waar je hulp bij kan gebruiken, aan tafel én online. Voor een kleine klus zoals 

boodschappen doen voor iemand met een gebroken pols, maar net zo goed voor 

het uitpluizen van de wirwar aan diensten die worden aangeboden in Berlicum. 

Ben jij net zo enthousiast geworden als wij en wil je ook meedenken, meedoen of 

meebeslissen over de Dorpstafel? Neem dan contact met ons op! 

Voor meer informatie stuur je een mail naar MEVMDorpstafel @ziggo.nl 

Wil je ons helpen deze nieuwsbrief te verspreiden? Stuur ze dan door naar je 

dorpsgenoten! 
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