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Activering in voormalig Buurthuis 't Bokkie
Het voormalige buurthuis ’t Bokkie aan het Elandplein 25 krijgt tijdelijk een nieuwe bestemming.
Vanaf 1 september 2019 kunnen inwoners van Utrecht hier terecht bij Wegwijs van Stichting de
Tussenvoorziening voor dagbesteding en activering. Ook komen hier enkele kantoorplekken van
medewerkers van de Tussenvoorziening.
Wat is Wegwijs?

Financieel spreekuur

Wegwijs is onderdeel van de Tussenvoorziening,

Een paar keer per week wordt bij Wegwijs een

en biedt laagdrempelige activiteiten voor mensen

financieel spreekuur gehouden. Financieel

die dakloos zijn geweest, beschermd wonen of

vrijwilligers helpen dan mensen die hulp nodig

beschermd gewoond hebben en voor mensen die

hebben met budgetteren, omgaan met schulden

in de wijk/omgeving wonen van de locatie.

of vragen hebben op financieel gebied. U bent
als buurtbewoner zelf ook van harte welkom om

De huisvesting van Wegwijs aan Elandplein 25 is

gebruik te maken van het spreekuur.

in eerste instantie voor de duur van 2 jaar. In die
tijd zal de gemeente Utrecht onderzoek doen

Heeft u vragen? Kom naar het inloopmoment op

naar een definitieve maatschappelijke invulling

16 juli van 13.00-14.30

van de locatie.
Omdat u misschien vooraf al vragen heeft of
Kleinschalige activiteiten

meer wilt weten over het gebruik van Elandplein

De activiteiten van Wegwijs zijn kleinschalig,

25 door de Tussenvoorziening is er de

variërend van 5 tot 10 mensen, en vinden

mogelijkheid om in te lopen op 16 juli van

verspreid over de week vooral tijdens

13.00-14.30 op Elandplein 25 en uw vragen te

kantooruren plaats.

stellen.

Met verschillende activiteiten biedt Wegwijs

Deze middag zal er onder andere iemand

mensen dagbesteding en de kans om te bouwen

aanwezig zijn van de Tussenvoorziening en van

aan hun netwerk. Zo kunnen mensen pc’s

de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO)/de

opknappen via de pc-club, koekjes bakken bij de

verhuurder van het pand.

bakkerij of schilderen en andere creatieve dingen
maken bij Atelier Spat.

Komt u kennismaken?
Wegwijs maakt graag kennis met de buurt.

Sommige bezoekers kunnen in het weekend of

Daarvoor worden na de start in september ook

‘savonds gebruik gaan maken van het atelier.

meerdere koffie-ochtenden georganiseerd. U
bent van harte welkom om binnen te lopen. Hoe

Als u dat als buurtbewoner leuk vindt, kunt u bij

en wanneer hoort u nog van de

Wegwijs aan de slag als vrijwilliger. Voor meer

Tussenvoorziening via flyers.

informatie en om u aan te melden kunt u kijken
op www.tussenvoorziening.nl/help-mee.
Verspreidingsgebied:
Bokkenbuurt

Utrecht.nl

Meer informatie
Voor meer informatie over Wegwijs kunt u
contact opnemen met Gerda de Ruiter,
unitmanager van Wegwijs telefoonnummer 0302759645
Voor meer informatie kunt u ook contact
opnemen met de afdeling Meedoen naar
Vermogen via e-mail
meedoennaarvermogen@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuid, 't
Goylaan 75, of via telefoonnummer 14 030.

