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‘Maatschappelijk ondernemen
moeten meer bedrijven doen’
“Ondernemen vanuit
een maatschappelijke
betrokkenheid, dat
zouden meer bedrijven
moeten doen.” Tim Kok,
hovenier uit Hoogvliet,
werkt al een tijdje met
clienten van de Pameijer
en hoopt dat meer
mensen zijn voorbeeld
zullen volgen.
Door Marlieke van der Willik
HOOGVLIET - “We geven deze

gehandicapte jongens het
idee dat ze ook bij een gewoon bedrijf aan de slag
kunnen en zij vinden het
heel bijzonder dat ze gewaardeerd worden in een
bedrijf”, vertelt Tim Kok.
Het bedrijf van Tim bestaat
uit zijn vrouw die de tuinen
ontwerpt, collega Alex Hallema die een adviserende
rol heeft en zes hoveniers.
Het bedrijf toont al sinds
jaar en dag zijn maatschappelijke betrokkenheid. Tim:
“Vanuit mijn christelijke
achtergrond heb ik altijd al
een zwak gehad voor mensen met beperkingen en
zwakkeren in de samenleving. Zeven jaar geleden heb
ik een ‘wajonger’ in dienst
genomen. Die werkt nog

Help, paaseieren
zijn zoek
HOOGVLIET - Elk jaar rond Pa-

sen zijn die eieren zoek, ook
dit jaar weer! Om die terug
te vinden is de speeltuinvereniging Meeuwenplaat
Barbeelsingel 55) op zoek
naar kinderen die mee willen helpen zoeken. Wie er
twee heeft gevonden, mag
ze beschilderen. Voor wie
het mooiste beschilderde ei
maakt, ligt er een verrassing
in het verschiet en dat geldt
ook wie de paar speciale eieren vindt.
De paasactiviteit is maandag 1 april op 2e paasdag.
Kinderen tot en met tien
jaar zijn welkom van 13.00
tot 15.00 uur.

steeds bij ons. Iedereen kan
een steentje bijdragen aan
het geluk van een ander. Je
moet wel potentie hebben.
Ik neem niet zomaar iemand
aan.”
Bij Pameijer vond Tim Kok
twee jongens die ondanks
hun beperking twee dagen
per bij zijn hoveniersbedrijf

‘JE MOET WEL
POTENTIE HEBBEN. IK
NEEM NIET ZOMAAR
IEMAND AAN’
kunnen werken. “We hebben een groot tuinproject
bij de Stichting Zuidwester
in Hellevoetsluis. Hier kunnen we hen goed gebruiken.
Ze kunnen lekker hun gang
gaan, op een kleinere tuin
wordt dat een stuk moeilijker. We bekijken per project
of we deze mensen kunnen
gebruiken. We moeten er
onze klanten natuurlijk ook
niet mee belasten.” “Het
vraagt wel wat meer van je
bedrijf”, valt Alex Hallema
Tim bij. “Gelukkig hebben
we personeel dat heel goed
met deze jongens om kan
gaan en dit nog leuk vindt
ook.”
Tim hoopt door zijn verhaal
te vertellen andere ondernemers te stimuleren om ook
iets te doen voor de zwakke-

Verpleegkundig
spreekuur
ALBRANDSWAARD - Aafje ver-

Jeroen (midden), Leendert (rechts) en Tim (links). Mitchell cliënt van Pameijer moest ten tijde
van het gesprek helaas naar de dokter.
Foto: Marlieke van der Willik

ren in de samenleving. “Er
zit veel meer in die jongens
dan je denkt!”
Leendert, werkzaam als hovenier, kan dit alleen maar
beamen: “Ik werk graag met
ze samen. Er zit veel potentie in deze jongens en het is
mooi om te zien hoe na een
aantal dagen het zelfvertrouwen van deze jongens
groeit.”
Erwin van Prooijen, jobcoach bij de Pameijer, is
blij met het ondernemers-

klimaat in Rotterdam en
omstreken. “Ondernemers
hebben
maatschappelijk
verantwoord ondernemen
hoog in het vaandel staan.
De groensector is hier be-

wust mee bezig en een echte
een koploper daarin.”
Pameijer zoekt werkgevers
die mensen met een beperking kansen willen bieden.
Zie kader.

Erwin van Prooijen: “Het is een intensief maar mooi
proces. Als je de cliënt koppelt aan de juiste persoon
in het bedrijfsleven zie je het zelfrespect groeien. Het
begint met werkervaring opdoen, maar met perspectief
om later in loondienst te werken.” Geïnteresseerde bedrijven biedt Pameijer gratis een bedrijfsonderzoek aan.
Meer informatie via Erwin van Prooijen: 06-22903517

zorgt een gratis verpleegkundig spreekuur voor
55-plussers uit Albrandswaard. Deze is wekelijks
in het Koetshuis (Rijsdijk
17a, in Rhoon) op woensdag
van 09.00 tot 10.30 uur. De
wijkverpleegkundige beantwoordt tijdens het spreekuur vragen over zorg. Ook
wordt zonodig de bloeddruk
en bloedsuikerwaarde gemeten. Een afspraak maken
is niet nodig.
Meer informatie over de
zorg en diensten van Aafje
op www.aafje.nl of bel met
de Aafje zorglijn, tel. 09008664, of de Stichting Welzijn Albrandswaard, tel.
010-5011222.

Vier Pasen bij Paauwe!
Kom naar de Paasshow van Paauwe en ontdek al het moois dat het nieuwe
Paauwe-seizoen u te bieden heeft. Voor binnen en voor buiten.
Zo is er de inspirerende wereld van Rolf Benz met aantrekkelijke actiemodellen
als de Grata en Scala. Bewonder de strakke tv-meubels van Spectral, waarmee u
kunt genieten van een waanzinnig homecinema systeem, zonder die lelijke speakers en de ontsierende kluwen kabels. Onze chefkok David Pauka demonstreert
hoe u eenvoudig culinaire heerlijkheden kunt maken op onze buitenkeukens.

Paasshow
bij Paauwe
Goede Vrijdag 9.30 - 17.30 uur
1e Paasdag Gesloten
2e Paasdag 11.00 - 18.00 uur

Combineer uw bezoek aan onze Paasshow met al het moois dat Zeeland u te
bieden heeft. Kijk voor inspiratie op interieur-paauwe.nl.
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Nu met GRATIS
Ipad mini en
Apple tv!*
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01. Chefkok David Pauka verzorgt 2e Paasdag doorlopend kookdemonstraties op onze
Grandhall buitenkeukens. 02. Spectral is specialist in het integreren van soundsystemen met
meubels, zoals de Brick, Cocoon en Scala. Kom luisteren en genieten bij Paauwe! 03. De bank
Grata van Rolf Benz kunt u vormgeven zoals u dat wilt. De loungeachtige bekleding biedt extra
veel comfort. Nu ook in voordeeluitvoering!* 04. De Rolf Benz Scala blinkt uit in uitmuntende
kwaliteit van de afwerking en het eigentijdse design. Zitframe, corpus en rugkussens kunnen
volledig los van elkaar in diverse materialen en kleuren worden bekleed. *Vraag naar de voorwaarden.
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