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“Vroeger was ik heel koppig”, geeft Ricardo 
toe. “Ik was te trots om hulp te aanvaarden 
en was alleen maar bezig met wat er in het 
verleden was gebeurd. Van de ene op de 
andere dag was ik het moe om alleen 
maar achter me te kijken. Ik besloot: nu kijk 
ik alleen nog vooruit. Dat was een hele 
opluchting. Ik hoef het niet alleen te doen.” 
Ricardo komt in de tijd dat hij het moeilijk 
heeft in aanraking met Moveoo. 
Een organisatie die mensen beweegt 
opnieuw grip op hun leven te krijgen. 
Via het hersteltraject krijgt Ricardo een 
appartementje toegewezen op de Donder-
berg, waar hij nu nog steeds woont. 

“Vervolgens zat ik de hele dag alleen maar 
thuis in dat appartement”, vertelt Ricardo. 
“Ik leefde van een uitkering. Eigenlijk vond 
ik het heel gek dat je zo veel van de 
gemeente krijgt en er niets voor terugdoet. 
Ik wilde vrijwilligerswerk doen om iets te 
betekenen voor de medemens.” Via de 
gemeente komt Ricardo in contact met 
Dieter Rijnaarts. Hij helpt Ricardo bij het 
vinden van een vrijwilligersplek die bij hem 
past. Zo belandt Ricardo op Niekée. 

“In het begin wist ik niks van de dingen die 
je als conciërge moet doen. Ik leerde alles 
wat ik maar kon leren. Acht maanden later 
kreeg ik een contract. Nu kunnen ze hier 
niet meer zonder mij!”, grapt Ricardo.

Wat ligt er nog voor Ricardo in de toe-
komst? “De Donderberg is fijn om te 
wonen, helemaal nu de huizen zijn 
gerenoveerd. Het winkelcentrum zo dichtbij 
is handig. En ik woon vlakbij mijn werk. 
Ik heb fijne collega’s en het werk is leuk. 
Mijn grote droom is vrachtwagenchauffeur 
worden, maar ik heb nog geen rijbewijs. 
Als ik mijn leven helemaal op de rit heb, 
kan ik weer verder kijken. Dan kan ik 
nadenken over trouwen en misschien zelfs 
wel kinderen. Op de Donderberg zijn een 
heleboel kansen. Je moet ze zelf zien en 
zelf oppakken. Alleen of met de hulp van 
een ander.” 

Ben je plotseling op straat komen te staan 
of dreig je dakloos te raken? 
Ga naar www.moveoo.nl en bekijk wat zij 
voor je kunnen betekenen. 

als de relatie van Ricardo Hendriks (27) een paar jaar geleden op de 
klippen loopt, staat hij plotseling zonder inkomen en zonder dak 
boven zijn hoofd op straat. Hij vraagt zich af waar hij moet gaan 
wonen en wat er van zijn leven zal worden. Het lijkt inmiddels lang 
geleden. Met een appartement op de donderberg en een leuke baan 
als conciërge bij niekée Roermond heeft Ricardo er weer zin in. 

Je hoeft 
het niet 

alleen te 
doen



Iemand die op school komt vertellen over zijn of haar 
beroep of kinderen die op excursie gaan naar een werk-
plek. Daar draait het om in het onderwijsproject IMC Basis 
dat begin november gestart is. De beide basisscholen 
(De Kasteeltuin en Vincent van Gogh) op de Donderberg 
nemen deel aan dit project. Het is een project dat twee 
jaar duurt en bij succes regulier onderwijs wordt.

Dit project geeft leerlingen vanaf groep 7 een beter inzicht 
in de mogelijkheden van toekomstige beroepen. 
Kinderen maken op jonge leeftijd al een profielkeuze, 
maar kennen veel beroepen vaak nog niet. Ook de andere 
lessen staan in het teken van het beroep dat die periode 
aan de beurt is.

Leerlingen luisteren aandachtig tijdens gastlessen van 
juristen.

Leerlingen meer inzicht 
in beroepen

De werkgroep ‘Dondersgoed Spul’ bruist van 
enthousiasme. Op dit moment is ze druk aan de 
slag om haar idee uit te werken: een combinatie 
van repaircafé, ruilwinkel en spelotheek. 

Hoe mooi is dat! Uniek is dat deze 3 functies los 
van elkaar te gebruiken zijn, maar tegelijkertijd 
ook met elkaar verbonden zijn.

Voorbeelden:
- Iemand brengt een broodrooster waarvan het 

snoer kapot is. Na reparatie in het repaircafé 
wordt de broodrooster in de ruilwinkel gezet. 

 De eigenaar van de broodrooster is oma van een 
kleinkind van vijf jaar, dat bijna jarig is. Oma kan 
dan uit de winkel / spelotheek wat meenemen 
voor haar kleinkind. 

- Iemand brengt iets voor reparatie of leent 
 speelgoed. Dan vragen we een tegenprestatie, 

bijvoorbeeld een vrijwillige donatie of een keer 
meedraaien als vrijwilliger in de winkel of 

 repaircafé. Maar die persoon kan zich ook inzet-
ten in een van de andere sociale projecten in de 
wijk (WoonZorgBrigade, de Ontmoetingsruimte, 
Welkom in de Wijk, Woonkamer van de Buurt, 
etc.). Mensen doen dan iets terug voor de wijk. 
Uiteraard kunnen altijd spullen worden 

 gedoneerd aan de winkel / spelotheek. 

Meer informatie?
Mail naar kernmetpitdonderberg@hotmail.com

Hopelijk zijn we over een tijdje weer een prachtig 
initiatief rijker op de Donderberg.

Dondersgoed Spul 
popelt om te beginnen



 

Vanuit het WOP (wijkontwikkelingsplan) hebben 
wijkbewoners, organisaties en ondernemers gesprek-
ken gevoerd om het centrum van de wijk aantrekkelij-
ker te maken. Tijdens deze gesprekken gaven bewo-
ners en organisaties aan dat zij de Donderie als hart 

van de wijk willen zien en dat het meer de invulling 
van een wijkcentrum krijgt. Een plek waar wijkbewo-
ners terecht kunnen, ook voor sociale wijkactiviteiten. 
Deze wens betekent nogal wat voor de Donderie. In 
2012 is de Donderie flink verbouwd wat een fikse 
huurverhoging met zich meebracht. Om toch het 
kostenplaatje rond te krijgen zet de beheerder (SWAR) 
het gebouw steeds meer in als een soort van zalen-
verhuurcentrum.

Werken aan een goed plan
De SWAR en de gemeente hebben aangegeven dat zij 
graag meewerken aan een goed plan van de bewo-
ners. Onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld dat 
een eventuele verbouwing niet te grootschalig is. De 
bewoners onderzoeken nu samen met een extern 
bureau waar de kansen liggen en wat bewoners 
bereid zijn om bij te dragen aan het laten bruisen van 
de Donderie.

positieve reacties 
praatcafé
Donderdag 24 november 2016 was alweer het 
zesde Praatcafé waar de wijkpartners van de 
Donderberg met een groeiend aantal wijk-
initiatiefnemers en –bewoners bij elkaar komen. 
Een geslaagde happening waarin onder andere 
de Ontmoetingsruimte, WoonZorgBrigade/
Burenhulp, Dondersgoed Spul en de Bruisende 
Donderie hun verhalen deelden. Tijdens het 
speeddaten ontstonden nieuwe leuke initiatieven 
en vulden de deelnemers elkaar aan vanuit hun 
eigen ervaring en netwerken! Zo doen we dat op 
de Donderberg! Meer weten over het Praatcafé? 
Kijk op www.donderbergroermond.nl.

Eindejaarsgroet
2016 is weer een bijzonder jaar geweest voor de 
Donderberg. Prachtige initiatieven zijn opgebloeid, 
zoals het Cruyff Court met beweegpark, weekmarkt, 
moestuin en meer. Een jaar dat gekenmerkt werd 
door een enorme dynamiek. Ook in 2017 
gaan we volop door. We wensen ieder-
een op de Donderberg veel liefde, 
geluk en gezondheid voor het 
nieuwe jaar! Op naar vele 
mooie ontmoetingen. 

want zo doen we dat 
op de donderberg!

Laat de Donderie meer bruisen

donderberg 
positief 
voorbeeld
met filmpjes van voorbeeldprojecten brengt 
de provincie Limburg haar plan van de 
Sociale Agenda onder de aandacht van de 
Limburgers. Daarmee wordt dan ook meer 
duidelijk wat een provincie doet. Ook op de 
Donderberg worden filmpjes opgenomen. 
We zijn er trots op dat Donderberg als één 
van de positieve voorbeelden in beeld komt.

Het doel van de Sociale Agenda Limburg 
is om in 2025 de eerste achterstanden in 
gezondheid en participatie van Limburgers 
ten opzichte van de rest van Nederland te 
hebben ingelopen. Samen met inwoners, 
gemeenten, ondernemers en zorg- en 
kennisinstellingen wordt gewerkt aan de 
‘Koers voor een vitaler Limburg’. 
In de ‘Koers voor een vitaler Limburg’ 
wordt ingezet op een samenleving waarin 
alle Limburgers tot hun recht komen, elkaar 
ondersteunen en solidair zijn. Een samen-
leving waarin ze naar vermogen kunnen 
meedoen op de arbeidsmarkt.

Bekijk het filmpje op:

www.donderbergroermond.nl


