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SÚDWEST OP SYN BÊST

Zet ‘m op!
Geel, roze, zwart met stippen,
kleurige patroontjes of zelfs
een bloemenmotief; bij Vrouwencentrum Full House
maken ze mondkapjes van de
meest mooie stofjes. ,,Zo kan
iedereen iets leuks uitkiezen
en nog gratis ook.” Barbara
Wijbenga van Sociaal Collectief is samen met de vrouwen
van Full House gestart met de
actie. ,,De gemeente sponsort
onze materialen, zo kunnen
wij de mondkapjes gratis
uitdelen. Bijvoorbeeld aan
gezinnen hier in de wijk of
buren, kennissen, vrienden
die ze nodig hebben.”
Full House organiseert iedere
donderdagmiddag een naaiatelier. Onlangs is er een groep
gestart die de basisvaardigheden leert. ,,Vrouwen leren
hier echt het vak. In het
begin werken ze aan een
speldenkussentje, later repareren en maken ze hun eigen
kleding. Maar nog leuker is
de lol die we samen hebben.
Vrouwen uit Somalië, Nederland, Irak, India of Suriname
ontmoeten en leren van
elkaar. Dit geldt ook voor de

andere activiteiten van Full
House. We hebben een bewegingsgroep, we organiseren
fietslessen, taallessen en
zwemlessen. Door corona
kunnen we veel minder bij
elkaar komen en werken we
met roosters. We zijn heel
blij dat we een beetje kunnen
helpen met deze mondkapjes
maar het liefst zouden we
weer iedereen tegelijk willen
ontvangen en de activiteiten
weer opstarten. Dus kom
gerust een mondkapje ophalen en zet ’m op!”
Een exclusief Full House

mondkapje is op donderdagmiddag tussen 13.00 en 15.00
af te halen aan de Gonggrijpstraat 52 in Sneek. ■
Meer informatie over Vrouwencentrum Full House: Barbara
Wijbenga 06 52 79 06 30 of
b.wijbenga@sociaalcollectiefswf.nl.

Sociaal Collectief is een organisatie voor samenlevingsopbouw in
de gemeente Súdwest-Fryslân die
in deze rubriek bijzondere mensen
onder de aandacht brengt. Jong of
oud, iedereen die iets betekent
voor anderen. Aanmelden kan bij
Mirjam Krop: m.krop@sociaalcollectiefswf.nl voor meer informatie:
www.stichtingsociaalcollectief.nl

