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SÚDWEST OP SYN BÊST

Freya met meidenclub in actie voor Limor
SNEEK Aan een grote tafel
met warme chocolademelk
en pepernoten zitten vijf
jonge meiden aandachtig
kerstkaarten te schrijven.
,,We maken een pakketje”,
vertelt Freya. ,,Dit is voor de
bewoners van Limor, hier
even verderop. Ze kunnen
met dit pakket zelf kerstkaarten maken voor zichzelf of
voor anderen.” Freya van
Klaveren is 11 jaar en komt al
een tijdje bij de meidenclub
van Sociaal Collectief. ,,Ik wil
heel graag iets voor mensen
doen. Samen met de andere
meiden hebben we besloten
om iets in de buurt uit te
kiezen. Doortje, de jongerenwerker die hier onze middag
organiseert, vertelde over
crisisopvang Limor. Toen we
hoorden dat daar mensen
wonen die misschien geen
familie hebben of waarmee
het niet goed gaat, wilden we
wat voor hen maken.”
De meidenclub is voor tieners
tussen de 10 en 14 jaar. Door
corona komen er nu vijf per
middag. ,,Meestal gaan we

komt hij steeds binnen, maar
ja, misschien doen alle broers
dat wel.”
De eerste vijf kerspakketjes
zijn klaar, compleet met een
zelfgeschreven kerstkaart. De
andere worden volgende
week gemaakt door de rest
van de meidengroep. ,,We
gaan ze zelf langs brengen,
dat lijkt me heel erg leuk.”
Meer informatie over de meidenclub: Doortje Adema d.adema@sociaalcollectiefswf.nl of
06-11607902.

iets knutselen, ik heb nu net
een heel mooi schaaltje klaar.
En soms bakken we onze
eigen koekjes of maken we
pannenkoeken.” Bij de meidenclub komen verschillende
kinderen die jonge mantelzorger zijn. Freya heeft een
broer met autisme. ,,Ik moet
thuis wel rekening houden

want mijn broer hoort geluiden heel erg hard. Soms vind
ik het wel lastig; als ik vriendinnen mee naar huis neem,

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

