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Agenda

19 februari ’19 museumbezoek Joure pag. 3
20 februari dr. Zoubin, straatarts pag. 3
13 maart ledenvergadering pag. 2
14 april ledendag Nivon Noord pag. 4

   Anton Cramer, voorzitter tel: 06 577 111 91

secretaris vacature

Corri Veldkamp, penningmeester tel: 038-4536898

Jannie de Rooij, algemeen bestuurslid tel: 038-4542259

Ria ter Haar, algemeen bestuurslid

Bankrekening nummer:
NL68 TRIO 0197673465 t.n.v. Nivon afdeling Zwolle

Email zwolle.nivon@gmail.com

De volgende Gong verschijnt omstreeks 1 maart, 
graag copy voor 24 februari.

Hebt u een bijdrage b.v. een verslag van een activiteit, een
tip, een vraag of iets dergelijks, laat het ons dan weten via
zwolle.nivon@gmail.com 

website: www.zwolle.nivon.nl 
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13 maart leden vergadering

Zwolle: 11 februari 2019
 

Beste Nivon leden,

Het bestuur van Nivon afdeling Zwolle  nodigt u van harte uit voor een 
algemene ledenvergadering 

Deze avond zal worden gehouden op:

woensdag 13 maart  as. aanvang 19.30 uur.
wijkgebouw “De Bestevaer”  Trompstraat in de wijk Wipstrik. 

De agenda:

1. Opening en welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

3. Jaarverslagen :

a. Jaarverslag 2018 bestuur.

b. Notulen van 9 maart 2018

c. Financieel jaarverslag 2018

4. Verslag kascommissie en verkiezingen kascommissie

5. Verslag activiteitencommissie

6. Rondvraag.

7. Sluiting formele vergadering.

8. We besluiten de avond met een gezellig samenzijn.

Wij hopen op uw aanwezigheid.
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Woensdag 20 februari 2019

Lezing Rouzbeh Zoubin: straatarts in Zwolle

Wijkcentrum Bestevaer

20.00 uur

Entree: 3 euro Nivon leden en 4 euro niet-leden

Hij werd geboren in Afghanistan, vluchtte, studeerde voor arts in Rusland en kwam na
een lange weg in Nederland waar zijn papieren niet telden. Hij zette door, nam 
bijbaantjes aan  en na jaren van doorbijten en doorzetten kreeg hij de in ons land 
vereiste papieren. Hij is Rouzbeh Zoubin: heeft met een collega een huisartsenpraktijk
in Staphorst en is daarnaast straatdokter voor de Zwolse dak-en thuislozen. Eén 
middag per week houdt hij voor hen spreekuur in de WRZV hallen. Voor een groep 
voor wie  een gang naar de dokter meestal een  heel hoge drempel betekent.  

Zoubin ontmoette in Zwolle Joop van Ommen en de twee mannen ontdekten dat ze 
iets voor elkaar konden doen. Het betekende de start van de  
straatdokterspraktijk .Het was ook het begin van een vriendschap tussen hen.

Op woensdag 20 februari kunnen we dokter Zoubin ontmoeten. In wijkcentrum 
Bestevaer vertelt  hij over zijn leven en zijn werk voor mensen van wie velen zijn 
vastgelopen. Over zijn drijfveer om juist  hen te helpen.

Het College voor de Rechten van de Mens  heeft dit jaar voor het eerst een prijs 
ingesteld “Mensenrechten Mens “. De prijs krijgt jaarlijks een ander thema. Dit jaar is 
dat dak-en thuisloosheid.

Om voor de prijs 2018 in aanmerking te komen werden meer dan dertig projecten 
aangemeld. Daarvan werden drie genomineerd. De Nederlandse Straatdokters Groep 
was één van hen. De prijs werd op 10 december uitgereikt. Nee, niet gewonnen door 
de straatdokters. De prijs ging naar Beau van Erven Dorens die zich eveneens inzet 
voor dak-en thuislozen. Natuurlijk wil iedere genomineerde graag winnen. Maar 
winnen was voor Zoubin niet het hoofddoel. Het belangrijkste voor hem was en is dat 
mensen zich gehoord voelen en hij ze kan helpen.

Bericht van de Museumgroep
19 februari bezoeken we het Museum Joure
Belangstelling om mee te gaan?
Telefoon 038 4543494 (Petra Aukema) of 038-4536898 (Corri Veldkamp)

Bericht van de wandelgroep

De volgende wandeling is op zondag 10 maart.
Nog niet bekend waar de wandeling gehouden wordt.
Informatie over de wandelingen en opgeven bij Corri Veldkamp.

Tel: 038-4536898
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14 april , ledendag Nivon Noord in het Nivon gebouw van 
afdeling Emmen.

Programma Ledendag Regio Noord 

zondag 14 april 2019

Vanaf 10.15 uur ontvangst in Nivoncentrum afdeling Emmen 
J. van Ravenswaaystraat 26b,
7815 VN Emmen (Emmermeer)

11.00-12.45 uur lezing over het Bargerveen, 
natuurgebied beheerd door Staatsbosbeheer
Het Veenland.

12.45 uur soep en broodjes.

Uiterlijk 14.00 uur vertrek naar Het Veenland,
Publiekszaal bij kantoor van Staatsbosbeheer, 
Kamerlingswijk O.Z. 83, 
7894 AJ Zwartemeer. 

Om 14.30 uur We maken een rondrit van ruim 2 uur in de 
Veenland Express-huifkar onder begeleiding van een
boswachter van Staatsbosbeheer. Onderweg vertelt 
de boswachter over het ontstaan van de flora-fauna 
van het natuurreservaat. Tijdens een langere stop 
bij de Uitkijkheuvel Bargerveen wordt er een glas 
frisdrank of vruchtensapje geserveerd. Voor 
wandelaars is er de mogelijkheid voor een korte 
wandeling..

Rond 16.45 uur zijn we terug bij de SBB in Zwartemeer

Kosten De eigen bijdrage is € 8,00

Aanmelden Uiterlijk 8-4-2019 bij Julia Arkenbout, 
graag via secr.regionoord@nivon.nl  
anders 06-53 611 353

De nieuwsbrief “De Gong” wordt door ons verstuurd naar de ons bekende 
email adressen van de leden van afdeling Zwolle. Ook naar een aantal 
belangstellenden en relaties.

Wanneer u “De Gong” niet meer wilt ontvangen, stuur dan een email naar: 
zwolle.nivon@gmail.com

De adressen worden alleen gebruikt voor informatie.
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