Angelica van Voorst sprak half mei de
receptioniste van Super Sociaal-SMO. Die
vertelde dat ze een vaste baan gevonden
had, waarop Angelica naar Monique der
Kinderen stapte om te vragen of zij de
ontstane vacature kon invullen. Daarom
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Mogen wij even voorstellen…………….
De vrijwilligers van Super Sociaal
Toon van de Roer zocht een zinvolle
tijdsbesteding. Bij Super Sociaal is hij een
allrounder.

bezet ze vanaf die tijd vier morgens per
week de balie van Super Sociaal-SMO. Ze
hoopt daardoor praktijkervaring op te doen
om eens door te kunnen stromen naar
regulier werk. Ook zij roemt de prettige
werksfeer.
Kitty Peerlings is vanaf het najaar van
2013 actief bij Super Sociaal. Op woensdagmiddag helpt ze in het magazijn om de
goederen te verwerken en klaar te maken
voor de winkel. Op donderdag oefent ze
haar oude beroep uit: caissière. Toen ze
oppasoma af was, is ze via de LEVgroep
bij Super Sociaal gekomen. Kitty is na haar
pensionering volop actief gebleven.

Hij verzorgt transporten, zit achter de
kassa, plaatst bestellingen, beheert het
magazijn en verricht allerlei andere
voorkomende werkzaamheden. Dit alles
gedurende drie dagen per week.
De mening van Toon: In Nederland zouden
fenomenen als Super Sociaal en voedselbanken overbodig moeten zijn.
Jurgen Jeurgens is net als Toon een
oudgediende. Hij is vanaf de start
betrokken bij Super Sociaal. Aanvankelijk
als technisch medewerker en chauffeur.
Hoewel Super Sociaal nog regelmatig
gebruik maakt van zijn technische
vaardigheid, werkt Jurgen vooral als
chauffeur. Dat doet hij samen met o.a.
Jasper Kiffers. Een impressie van hun werk
vindt u in de vorige nieuwsbrief.

Ze is bijvoorbeeld ook lid van het HBV
(huurdersbelangenvereniging) en HBVVolksbelang. Ook is ze betrokken bij
buurtpreventie.
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Marianne Treur heeft jaren in de
detailhandel gewerkt. Dit was leuk, maar
ze wilde iets totaal anders gaan doen.
Tijdens googlen kwam ze uit op de functie
vertrouwenspersoon bij Super Sociaal. Dit
hield in het begeleiden van het klantenspreekuur. Een geweldig initiatief en zeker
heel Sociaal. “Tijdens dit klantenspreekuur
brengen we de situatie in kaart, en bekijken
wat de mogelijkheden zijn om de situatie te
verbeteren. Ook een luisterend oor is vaak
erg belangrijk.

Edwin Janssens zocht een zinvolle
tijdsbesteding. Daarom werkt hij dinsdags,
donderdags en vrijdagsmorgens bij Super
Sociaal. Dit doet hij sinds een jaar. Edwin
is socialist in hart en nieren en vindt daarom dit werk erg belangrijk.

Naar mijn idee is Super Sociaal dan ook
meer dan alleen een winkel voor mensen
onder de armoedegrens. Er wordt ook echt
geholpen waar mogelijk is. De sfeer onderling is ook erg goed. Er word steeds met
elkaar overlegd hoe we dingen kunnen
aanpakken, cq verbeteren. Ik vind het fijn
om mijn bijdrage te kunnen leveren, zeker
als ik merk dat men er ook daadwerkelijk
mee geholpen is.”
Anke Rooijakkers startte haar werkzaamheden bij Super Sociaal begin 2014. Ze
helpt elke woensdagmiddag in het magazijn. Zij wilde meer onder de mensen zijn
en vond bij Super Sociaal leuke collega’s.
Ze vindt dat Super Sociaal belangrijk werk
doet voor mensen die onder de armoedegrens leven.

Hans Smoes is vrijwel vanaf het begin
betrokken bij Super Sociaal. De eerste
jaren meestal als “bakker”. Momenteel
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doet hij allerlei voorkomende werkzaamheden.
Hans: “ Het is goed om er te werken want
op deze manier kun je toch een klein beetje
bijdragen aan het oplossen van de problemen van mensen. In de loop der jaren heb
je met verschillende mensen een speciale
band opgebouwd. Dat geeft veel voldoening. Door de reacties van de mensen krijg
je iedere keer weer een stimulans om door
te gaan. Hopelijk gaat ooit de armoede de
wereld uit.”

is binnen de strategie van Super Sociaal,
komen we daar in een volgende nieuwsbrief uitgebreider op terug. Daarnaast
wordt Douwe nogal eens gevraagd als er
iets vertimmerd of verbouwd moet worden.
Ook is hij in staat kleine probleempjes in
het digitale systeem uit de weg te ruimen.
Hij vindt het werken bij Super Sociaal leuk
en ontspannend. Ook vanwege de fijne
sfeer en de prettige collega’s.
Carel van der Zanden verzorgt de
nieuwsbrieven, jaarverslagen, jaarplannen
kortom de hele communicatie naar buiten.
Nadat hij zijn pensioengerechtigde leeftijd
bereikt had en afscheid nam als adjunctdirecteur van Jan van Brabant, vestiging
Deltaweg is Carel actief gebleven, zo zit
hij o.a. ook in het bestuur van het Theo
Driessen Instituut.
Hülya Ozcan Hülya kwam via een
inburgeringscursus stage lopen bij Super
Sociaal. Toen haar stage afgelopen was, is
zij gebleven. Zij zorgt ervoor dat de winkel
schoon blijft en helpt achter de schermen
mee om alle producten in de schappen te
krijgen.

Jacqueline van der Zanden wilde na haar
pensionering actief blijven. Zij werkt één
dag per week op de administratie van Super Sociaal met name aan het onderhouden
van het klantenbestand en alles wat daarbij
hoort. Donderdagsmiddags is ze ook vaak
achter de kassa te vinden. Naast Super
Sociaal is ze actief in het bestuur van het
Rode Kruis Helmond e.o.
Douwe van der Weij heeft zich gespecialiseerd in het klantenspreekuur. Dat doet
hij samen met Marianne Treur. Het klantenspreekuur is bedoeld om mensen die bij
Super Sociaal winkelen te ondersteunen bij
het verbeteren van hun (financiële) positie.
Dat is intensief werk. Het klantenspreekuur
wordt elke dinsdag gehouden. Omdat het
klantenspreekuur een belangrijk onderdeel
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