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Breda, 23 oktober 2020

Beste betrokkenen bij BUURTKRACHT4834 BREDA

Via dit schrijven wil ik aangeven, dat ik de tijd rijp acht om mijn betrokkenheid bij
Buurtkracht te gaan aanpassen.
Ik ben trots op wat ik, samen met jullie allemaal, heb kunnen opzetten in de wijken
IJpelaar, Overakker en Blauwe Kei hier in Breda.
We zijn erin geslaagd om een netwerk op te zetten, om de kwetsbare burgers in
onze wijken een helpende hand te kunnen bieden. We krijgen daar ook vele
dankbare blijken van waardering voor.
Zoals gezegd, wil ik mijn betrokkenheid aanpassen.
De afgelopen maanden zijn, mede onder invloed van de Coronacrisis,
voor velen van ons een ingrijpende periode geweest, zo ook voor mij.
De onderlinge contacten kregen een andere vorm en de helpende hand voor
anderen kreeg wellicht nog meer waarde. We zaten in een zogenaamde slimme
lockdown. Inmiddels is een tweede golf een feit.
Ik ben me in deze periode zelf gaan realiseren, dat ik op mijn bijna tachtigjarige
leeftijd niet alles meer kan, wat ik eigenlijk allemaal nog graag zou willen doen. Dus
ook niet meer voor onze Buurtkracht.
Ik vind het fijn om nu te kunnen aangeven, dat ik zelf weliswaar een stap terug ga
zetten, maar dat (ik jullie hierbij kan aangeven dat) Walter Bakx bereid is om, samen
met Anneke Welschen van Alphen, Tommes van Ierssel en Harry Boschloo, het
stokje van mij over te nemen en een kernteam Buurtkracht te gaan vormen.
Ik wil zelf nog wel betrokken blijven bij Buurtkracht, maar nu in een andere, meer
teruggetrokken (rol) positie.
Ik vertrouw erop, dat Buurtkracht, toch ook een beetje mijn levenswerk, nog steeds
de belangrijke rol in onze wijken zal kunnen blijven spelen.
Ik ben ervan overtuigd dat deze maatschappij vooral verder zal komen (moeten),
door het vooral SAMEN met elkaar te doen.
Ik ben er dankbaar voor dat Buurtkracht geworden is wat het nu is, mede dankzij
jullie allemaal. Ik hoop dat het mogelijk zal zijn om de toegevoegde waarde van
Buurtkracht voor de kwetsbare burger nog verder uit te bouwen en wens alle
betrokkenen daarbij heel veel succes toe.
We zullen elkaar hopelijk nog regelmatig ontmoeten.
Met vriendelijke groet,

Riet Hammen-Poldermans

