moet meer kleur

langrijk. AUeen kost het ,00
moeite om 'Ie O'oW de Slreep
te halen."Koopmans werd ,oog
jaar op \\',zoek ~'al11let CCN·)';
via welzijnwrganisatie Tandem
binnengehaald om te onder·

bereikt maar het

zoeken wel~ betekenis het
Creatief Cen!ruffi ,OOr aIIochIOnen kan hebben.
ädeedeenbehoefieonderwek
onder alIocluQne in",;melS "an
Dukenburg en Undenhoh. beo
naderde dhu:;e instellingen en
bezocht evenementen en beur·
U'fI om mensen voor de actîvi·
teilen in Tolhuis Ie ill1eld S .1.',1.

.Je moet eerst een ,-ertrouwens·
band met deze mensen kweken

::.':~.~\'e~
hier

en ze moeten meerdere keren

binnen zijn gev.'eeSt l'OOma! ze

de Slap zenen om te blij1.1m."
Sinds januari geeft Koopmans
samen met docent Dory Roos

veel plezier me!
vinden het ook beo

oomputerles aan een groepje,
dat nog moeite heeft mei Ne·

instrOOm verloop! moeizaam.
Echte resultaten zullen we pas
:tien als we hiermee een paar
jaar bezig zijn.
De mensen die komen, :tijn heel
positief. Mond·tot·mondrecla·
me is ook belangrijk. bij\'OOr·
beeld als mensen thuiskomen
met efi1 mooi product dat ze
hier gemaakt hebben .
We hopen dat het proces hier·
door versneiL Ook roepen we
mensen op die iemand kennen.
"Onze doelstelling was dil jaar die graag creatief bezig wil zijn.
5 procent te halen. We ZÎnen nu om langs te komen:
op 4 procenL
We hebben dil jaar 56 aan·
meldingen gehad. waarvan er Hel CCN·Z in Tolhuis 44·44
een aantal lid zijn geworoen, biedt roor beIo.ngstellendell ken.
op de wachtlijst staan of zicb n/smaliltgsumkslwps e/J rond·
\'OOr deelname toch hebben leidingen.
bedacht.
ZJj hili""" him'voor aI"llJCl op·
""lensen die \'oor compmerles nemen mei Roos Koopmll/lS Piu
komen, gaan wel eens kijken td. 024·34521 13 of e-mail inftJIiP
of er oog een andere hobby is. CrMritJce"rrw" "ijmege"· zuid.
die ze Ieul vinden. maar de
derlandse taal: "Samen met
hobby's als handwelten en
naaien is dat het meest in In'k.
Je ziet nu al mensen druk z0eken op Marktplaats ofYouThbe.
Ze komen uil allerlei ,-erscltil·
lende landen en zijn ''aak de
eerste generntie allochtOnen."
van de circa. 400 bezoekeIs, die
het Creatief Centrum wekelijks
telt, zijn thans veertien aUodl·
toon. onder I,ie drie vrij\,iUl·

"'"

