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BESTE LEZER,

Wat leuk dat je deze nieuwsbrief leest! Sinds een paar weken is ons werkcafé
weer open voor bezoekers. Dit gaat nog even anders dan voorheen. Het is
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nodig dat je jezelf aanmeldt voor een afspraak. Dit kan voor twee tijdvakken op
donderdag: van 14.00u-15.00u of van 15.00u-16.00u. Dit doen we zodat het
werkcafé niet te vol wordt en het veilig en prettig is voor iedereen.

Wij hopen je als team Werkbank snel weer te zien. Groeten van Renée, Marcel,
Herman, Art, Theo, Piet, Ellen en Arthur. 

PS in deze nieuwsbrief zit onze flyer. We zouden het erg leuk vinden als je
deze zou willen delen op social media. Dank je wel alvast!

DEEL ONZE DIGITALE FLYER

Help jij mee de Werkbank bekend te maken onder werkzoekers in je
omgeving? Deel dan onze flyer op social media. Delen zal schelen! Heel
hartelijk dank!





GIFT VAN TAFELRONDE 140 ALBLASSERWAARD 



We kregen onlangs een cheque met een mooi bedrag van Tafelronde 140
Alblasserwaard. Een gift waar we enorm blij mee zijn. Wij willen deze gift
gebruiken voor het mogelijk maken van het werkcafé (huur, gebruik van laptops
en koffie/thee).

WAT DOET DE WERKBANK?

Sinds 2005 hebben we als stichting veel mensen richting werk geholpen. Dit
deden we op verschillende manieren. Bekijk het in dit filmpje: 

https://werkbankdrechtsteden.us3.list-manage.com/track/click?u=f1060556cf6e9d5347594a33f&id=e71da7c614&e=2876c4ed0e
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"BIJ ONS IS IEDEREEN WELKOM VOOR EEN STEUNTJE IN DE RUG
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Ons werk is volledig afhankelijk van vrijwilligers en sponsors.
Onze locatie wordt mogelijk gemaakt door:

https://werkbankdrechtsteden.us3.list-manage.com/track/click?u=f1060556cf6e9d5347594a33f&id=19aa6aed55&e=2876c4ed0e
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