
Verhuizing. 

Op 1 juni 2012 verhuisde het Sociaal Steunpunt van het Rode Kruis -

gebouw aan de Gasthuisstraat naar het speeltuingebouw ’t Kreil aan de 

Dingstraat 25, i.v.m. ruimtegebrek.  

 Alhoewel er geen reden voor een feestje is, vond het bestuur het wel 

belangrijk om er aandacht aan te schenken.  

Tientallen vrijwilligers en enkele genodigden waren aanwezig bij de 

opening van deze nieuwe werkplek. Voorzitter Mariejan Wientjes zei blij te 

zijn met deze locatie, omdat de sociale functie die het Steunpunt heeft, 

goed past bij de activiteiten van het ’t Kreil. De hoop is uiteraard dat ons 

werk op deze locatie van tijdelijke aard zal zijn, maar de verwachting is dat 

we nog lang als vangnet zullen blijven dienen. De realiteit is dat er steeds 

meer mensen aankloppen voor hulp en dat er steeds meer voedseltassen 

de deur uitgaan. Onze wens blijft dat "iedereen meetelt", het motto van 

ons Steunpunt". Ten slotte werd een gedicht voorgelezen (zie hieronder). 

Na het officiële gedeelte kon iedereen nog genieten van een kopje koffie.  

Opening van 't Kreil. 

Het Sociaal Steunpunt Winterswijk  

Al bijna 5 jaar paraat  

Gestart in de Westhoek  

Toen verder aan  de Gasthuisstraat  

  

Helaas weer verkassen  

Geen reden om blij te zijn  

Het klantenbestand groeit  

En dat doet pijn  

  

Armoede, het bestaat  

Ook in Nederland  

Ook in Winterswijk  

Wat… welvaartstaat?  

  

Werkloos, en wat nu  

  

Een gastvrij onthaal  

In het Rode Kruisgebouw  

Wegens ruimtegebrek  

Daar niet langer in touw  

  

De onkosten groeien  

De toelagen nemen af  

Adieu sociaal stelsel,  

Jij, die ooit zekerheid gaf  

  

Een scheiding, ellende  

wat  nu te doen  

Zonder zekerheid verder  

En ook nog eens zonder poen  

  



Waar moet ik heen  

Help,  mijn lieve kinderen  

Hoe blijven we op de been.  

  

Die voedseltas,  

zo gek nog niet  

Een pleister op de wonde  

Naast alle verdriet.  

  

Help mij  

Pak me bij de hand  

Ik kom er niet meer uit  

Mijn leven is gestrand  

  

Die juiste verwijzing  

Dat duwtje in de rug  

Ik kreeg na lange tijd  

Mijn eigenwaarde terug  

  

Het sociaal steunpunt  

Tijd is daar geen geld  

Een open oor  

voor ieder die zich meldt  

  

Mariejan Wientjes  

Sukkel die ik ben  

Die spaarbrieven .. niet  moeten doen  

Maar ze praatten zo mooi  

Waar is hun fatsoen  

  

Maar de schaamte blijf t  

Het onbegrip groeit  

Ik voel me tweederangs  

Is er iemand die dat boeit?  

  

Steunpunt… in  gesprek  

ik werd niet genegeerd  

ik voelde mij weer mens  

ik werd gerespecteerd  

  

Die pan, die stoel, die bank  

Het kwam heel goed van pas  

En met die zak vol kleren  

was ik echt in mijn sas  

  

We hopen op deze nieuw plek  

Van betekenis te zijn  

Voor de medemens in nood  

Voor iedereen, groot en klein!  

  

  

  

  



   

 

  

    

    

 


