Fotoverslag Leerhuisweek over Rondkomen
Van 21 t/m 25 januari organiseerde het Leerhuis een themaweek over Rondkomen. Het programma
was gericht op Culemborgers die rond moeten komen met een klein budget. De activiteiten werden
georganiseerd in samenwerking met partners en initiatieven die zich inzetten om deze mensen te
ondersteunen.







Maandag – Leerhuislunch
We begonnen de week met een Leerhuislunch. Jenk Stronks
(FFris Advies) was aanwezig om tips te geven over het
besparen op je energierekening en het maken van een keuze
voor een energieaanbieder. Tijdens de lunch werd de
gegeven informatie uitgebreid besproken. Er ontstonden
leuke gesprekken tussen aanwezigen. Enkele vragen die aan
bod kwamen:
‘Doe jij ook een trui aan als je het koud hebt? Of zet je meteen de verwarming aan?’
‘Waar hangt nou eigenlijk mijn CV- ketel?’
‘Heb jij ook een tochtstrip op je deur?’
‘Wist jij dat als je je oplader van de telefoon in het stopcontact laat zitten, zonder de telefoon
eraan, dat hij dan de hele dag stroom verbruikt?’
‘Mijn verwarming staat standaard op 24 graden.’ ‘Zo! Dan valt er veel te besparen voor jou!’

Dinsdag – Workshop ‘Je administratie op orde’
Vanuit de deelnemers van het Leerhuis krijgen we vaak vragen over brieven die zij binnen krijgen per
post of e-mail en horen we vaak dat het bijhouden van hun administratie lastig is. Vandaar dat we de
afdeling Schuldhulpverlening en de Formulierenbrigade hebben
benaderd om een workshop te verzorgen. We begonnen met een
oefening waarbij de deelnemers elkaar voorstelden. Hierin
vertelden zij onder andere aan elkaar wat voor hen de reden was
dat ze zich hadden aangemeld voor deze workshop. Het was erg
mooi om te zien hoe open iedereen was over zijn/haar situatie. Er
was veel herkenning. Alle deelnemers kregen vervolgens een map
met tabbladen en voorbeelden van brieven van organisaties zoals
Kleurrijk wonen, Vitens, de belastingdienst en een werkgever. Ze hebben per brief bekeken of het om
inkomsten of uitgaven ging en geleerd hoe ze dit goed kunnen sorteren en bewaren. Na deze
workshop hebben twee mensen zich direct aangemeld voor activiteiten van het Leerhuis.

Woensdag - Rommelmarkt
In het midden van de week hielden we een rommel- en
informatiemarkt. In de Salaamander stonden kraampjes
opgesteld. Een aantal deelnemers van het Leerhuis
verkochten hier hun (zelfgemaakte) spullen. Ook waren
de Voedselgroep, Stichting Schuldhulpmaatje, Stichting
Hulpgroep Laag inkomen en schuldhulpverleners
aanwezig om informatie te geven. De hele ochtend was

er een gezellige drukte. Bezoekers bleven hangen voor een lekker bakje koffie of soep en kregen
ondertussen informatie over rondkomen en over het Leerhuis.
Donderdag - Uitstapje
De deelnemers van het Leerhuis die in de afgelopen periode bij alle bijeenkomsten van hun groep
aanwezig zijn geweest werden deze dag verrast met een uitje. In de ochtend verzamelden zij zich vol
spanning bij ElkWelzijn op de Meerlaan, waar zij te horen kregen waar
we naar toe gingen. Bang om de groep kwijt te raken, zetten zij nog
snel het telefoonnummer van de begeleiders in hun telefoon. Bij het
treinstation aangekomen begon het leerproces. Want hoe kom je er
achter welke trein je moet hebben en hoe kom je door het poortje
heen. Met hulp lukte het iedereen met hun eigen ticket in te checken.
Volgende stop Utrecht Centraal, het grootste station van Nederland,
vind daar maar eens je weg. De deelnemers keken hun ogen uit op het
verbouwde Hoog Catharijne. Gelukkig konden ze eerst even bijkomen
van de reis en alle indrukken tijdens een lunch bij The Colour Kitchen,
een restaurant waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid om aan de slag
te kunnen gaan in de horeca. Toen gingen we naar DomUnder, een museum onder de Domtoren,
over de geschiedenis van Utrecht. Met een leuk interactief programma werden zij meegenomen in
de geschiedenis, waarna ze ondergronds gingen om te zien hoe de stad is opgebouwd. Een aantal
mensen heeft hun angst hier echt overwonnen. In het donker, met zaklamp, zochten zij naar
informatie, langs delen van de ingestorte toren, een skelet en een film van de storm die een deel van
de Dom verwoestte. Vol van alle indrukken liepen de deelnemers moe, maar enthousiast en voldaan
terug naar het station. Na twee keer in en weer uitchecken, liepen ze vol zelfvertrouwen het laatste
treinpoortje door.
Vrijdag – Gezond en Goedkoop koken voor iedereen
De week werd afgesloten met een programma dat was voorbereid door vrijwilliger Marcel en
ervaringsdeskundige Sylvia. We startten op de Salaamander, waar aanwezigen informatie kregen
over gezonde voeding. Zij dachten na over hoe een gezonde lunch er uit ziet. Om 10.00 uur werden
we verwacht bij supermarkt Coop op het Chopinplein. Hier werden we ontvangen door de
supermarktmanager. Hij gaf de groep een rondleiding
door de supermarkt, waarbij hij uitleg gaf over hoe
supermarkten de klant verleiden om zo veel mogelijk
te kopen. Onderweg kwamen deelnemers producten
tegen die zij nog nooit gezien hadden, zoals
champignons en cherrytomaatjes. We kregen tips
over waar je de goedkope en gezonde producten kunt
vinden. We mochten ook een kijken nemen in het
magazijn, waar de flessenband erg veel indruk maakte
op de deelnemers. Als afsluiting van de tour kregen we de lunch gesponsord. Terug op de
Salaamander heeft de groep hier erg van genoten.

Geldkaart Grip op je geld
De maandag na de leerhuisweek reikte wethouder Collin
Stolwijk bij een van de groepen van het Leerhuis de eerste
exemplaren uit van de geldkaart, die huis aan huis verspreid
wordt. Met deze kaart wil de gemeente Culemborg mensen
helpen om in 6 stappen grip op hun geld te krijgen.
Tot slot
Wij kijken terug op een zeer geslaagde Leerhuisweek. Deelnemers hebben veel nieuwe indrukken en
ervaringen opgedaan. Zij hebben elkaar gesteund en op weg geholpen. Er was veel openheid over
een onderwerp dat vaak taboe is. Nieuwe mensen hebben het Leerhuis gevonden. En verschillende
doelgroepen (man/vrouw/jong/oud/diverse afkomst) hebben met elkaar de activiteiten beleefd.
Wij bedanken alle samenwerkingspartners, initiatieven, vrijwilligers en natuurlijk de deelnemers voor
hun inzet. De volgende leerhuisweek zal plaatsvinden in de week van 11 t/m 15 maart en zal gaan
over het thema Gezondheid.

