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Kansrijk in de wijk!

Als Mario directeur was…
De droom van Kansrijk in de Wijk
“Als ik de directeur was”, mijmert Mario Salmans,
voorman van Kansrijk in de Wijk, “dan zou ik er nog
een vierde bus bij nemen! Ondanks Corona hadden
we in 2020 nóg meer werk in Weert en Nederweert
dan in 2019. Met een extra bus behalen we nóg meer
resultaat. De gemeenten weten ons steeds beter te
vinden. Het Kansrijk in de Wijk-magazine dat vorig
jaar bij de gemeenten en PSW verspreid werd, heeft
daar ook aan bijgedragen. ‘Nu weet ik wat jullie
allemaal doen!’, zeiden ambtenaren. En daarna volgden
er steeds meer telefoontjes met opdrachten.”

‘Rotte appels’ met potentie

Kansrijk in tijden van Corona

“En, als ik directeur was…”, droomt Mario verder, “dan
zou ik jongens of meiden die door de maatschappij
als ‘rotte appels’ worden gezien eerst een kans geven.
Soms lijkt iemand in het begin niet vooruit te branden,
maar als je echt tot hem of haar doordringt – ze weet
te raken - dan ontwikkelt diegene zich soms heel erg
goed. Dat is mooi. En dat gebeurt ook bij Kansrijk in
de Wijk. Maar als een ‘rotte appel’ alleen rottigheid
uithaalt, dan zou ik hem of haar zonder pardon de laan
uit sturen. Dat kan dan ook weer als je directeur bent!,”
lacht Mario.

2020 Was een bewogen jaar, met een beetje stilstand
tijdens de intelligente lockdown. Er rijden momenteel
drie bussen voor Kansrijk in de Wijk: die van Mario en
op donderdagen een bus van PSW en een bus van de
Widdonckschool. De mensen van PSW moesten tijdens
de lockdown binnen blijven. En in de andere bussen
van Kansrijk in de Wijk - de bus van Mario en de bus
met leerlingen van de Widdonckschool – konden maar
twee personen tegelijk mee. Maar buiten die periode
was het vooral heel erg druk en konden ze met volle
bezetting aan de slag in de buitenlucht.
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als hij maar kan lachen! Mitchel was ooit body builder,
nu heeft hij een dikke buik”, grinnikt Mario. Maar de
lachspieren blijft hij in elk geval trouw trainen ‘op
de bus’. Die humor, Mario’s ontspannen manier van
leidinggeven en de manier waarop hij hen uittest want tot hoe ver zijn ze bereid te gaan voor Kansrijk?
- zorgen ervoor dat de jongens in de Servilliusstraat
reclame maken bij vrienden: ‘Ik zit op de bus bij Mario!’
“Iedere dag was voor mij weer een hoogtepunt dit
jaar”, zegt Mario, “Er was één dieptepunt en dat was
de week dat ik ziek was. De muren kwamen op me af!”
Maar het werk ging toen gewoon door. Werk.Kom en
de coördinator armoedebestrijding van de gemeente
schoten te hulp en brachten het Nationaal Jeugdontbijt
die week rond. Want nog steeds bracht Kansrijk in de
Wijk in 2020 iedere week trouw het jeugdontbijt rond
naar zo’n 250 gezinnen in Weert en Nederweert.

Hard werken met humor
Soms kon Kansrijk in de Wijk het bijna niet bijbenen,
bijvoorbeeld toen ze eens 10.000 brieven moesten
rondbrengen. Maar de humor onderling sleepte hen
door deze zenuwslopende opdracht heen. ‘Een van
onze jongens, Mitchel, vindt net als ik alle dagen mooi,
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Kansrijk in de Wijk hielp de gemeenten Weert en
Nederweert en Wonen Limburg afgelopen jaar weer
op allerlei vlakken. Ze plaatsten bijvoorbeeld de
borden voor de actie rond de centrale vraag: ‘Hoe ziet
Weert er volgens jou in 2030 uit?’ Op de straathoeken
stonden die gigantische borden van waarachter je
als het ware door een levensgrote verrekijker kijkt.
Mensen spraken de mannen aan en vroegen waar
dit voor was. Oudere mensen vertelden meteen hun
dromen voor Weert tegen Mario en zijn medewerkers.
Ze hadden bijna kunnen helpen met het afnemen van
de vragenlijst hierover van de gemeente. Voor de
kermis hingen ze afgelopen jaar 250 vlaggen op. Verder
hielpen ze mensen met een krappe portemonnee – via
Wonen Limburg – met hun verhuizing. Ze trokken weer
ten strijde tegen ratten en muizen en ander ongedierte

in huizen die al een tijdje niet goed schoongemaakt
werden. En verder verwijderden ze weer heel wat
gevaarlijke planten. Er zijn misschien wel levens
gered…

Als een van de jongens uit het busje stapt vraagt hij de
leraar: “Mogen we de sleutels, dan gaan we een stukje
rijden!” Gelukkig behoort deze machine niet tot het
klusinstrumentarium van Kansrijk in de Wijk.

Eerste hulp
Zo is Kansrijk in de Wijk voor de gemeenten ook de
Eerste Hulp bij het Voorkomen van Ongelukken.
Regelmatig krijgt Mario een belletje. “Hey Mario op
de Geuzendijk liggen boomschotten die het zicht van
automobilisten belemmeren.” Kansrijk in de Wijk rijdt
erheen en verhelpt het probleem terplekke, voordat er
ongelukken gebeuren. Dan weer is Kansrijk in de Wijk
er als de kippen bij als er een gat in de weg gedicht
moet worden. Op die manier voorkomen ze weer dat
fietsers hun nek breken.

Ruig werk
Sinds eind vorig jaar werkt Kansrijk in de Wijk ook met
een busje met leerlingen van de Widdonckschool die
worden begeleid door hun leraar Nick. “Die jongens
doen vooral graag ruig werk”, zegt Mario. “Ze gaan
gretig met de kettingzaag aan de slag. Zo velden ze
een aantal dennen in Nederweert-Eind.” En machines,
ook daar hebben ze een zwak voor. Dat blijkt wel.
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Op de bakfiets
Ook de samenwerking met PSW verloopt voorspoedig.
Vorig jaar had Pia de leiding over de PSW-ers. Sinds
juli is Pia opgevolgd door Jeroen. Ook Jeroen doet
het hartstikke goed. Mario vindt Ritchie die stage liep
via PSW geweldig. Ritchie ruimt inmiddels voor de
groenvoorziening zwerfafval op in Nederweert. Met
een bakfiets rijdt hij door de straten. Elke week krijgt
hij van de gemeente een nieuwe route mee. Mario: “Hij
gaat er helemaal in op! Dat is mooi om te zien. Nu heeft
hij zelfs een t-shirt aan met de tekst: ‘houd 1,5 meter
afstand’ en ook op zijn bakfiets staat die tekst.”
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Sjaak op de vierde bus?
En er zijn nog meer mensen die zich prima ontwikkelen
bij Kansrijk in de Wijk. “Sjaak is een soort tweede
Mario,” vertelt Mario. “Net als ik had hij een eigen
bedrijf. Sjaak is mijn gedroomde leidinggevende op
die vierde bus die ik zo graag zie rondrijden in de
toekomst. Hij heeft veel ervaring met leidinggeven,
weet heel goed van aanpakken en heeft alle rijbewijzen
die hij nodig heeft.”
En dan was er dit jaar Dave die zich maar telkens
versliep, wat ook een reden was waarom hij in het
verleden zijn banen kwijtraakte. Mario bleef er
rustig onder en vroeg Dave even te bellen als hij zich
verslapen had, zodat Mario wist hoe laat hij hem kon
verwachten. Wonder boven wonder belde Dave ook
daadwerkelijk. En stap voor stap ging het beter. Mario
gaf Dave in tegenstelling tot andere werkgevers echt
een kans en Dave greep die. Inmiddels heeft Dave
een baan bij Thijs Logistiek. Helaas konden er dit jaar
vanwege Corona minder mensen vanuit Kansrijk in de
Wijk bemiddeld worden naar een betaalde baan. Maar
Dave is het gelukt!
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Er was ook een jongen die in het begin een kort lontje
had en worstelde met een drugsprobleem. Ook hij heeft
zich enorm ontwikkeld. Mario benadert iedereen met
geduld en vertrouwen, doet niet te moeilijk en laat ze
regelmatig lachen. En het motto: ‘geen paniek, morgen
is er weer een dag,’ werkt ook goed. Deze cocktail
werkt! Mario is een voorbeeld voor de jongens. Hij
raakte een paar jaar terug zelf zijn kroeg kwijt, kwam in
de schuldsanering terecht en pakte zijn leven weer op
bij Kansrijk in de Wijk. En binnenkort werpt zijn enorme
inzet zijn allermooiste vruchten af: “We zijn bijna van
de ellende af, mijn vrouw en ik!”, vertelt Mario terwijl
hij voldaan over zijn buik strijkt. “Binnenkort eindigt
de schuldsanering en mijn vrouw heeft ondertussen
een opleiding afgerond en een baan! We zijn heel
gelukkig!” Zo zie je maar weer hoe Kansrijk in de Wijk
levens verandert. Wie volgt?! De bussen staan voor je
klaar! En misschien binnenkort een vierde bus?
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Tanja van Duuren,
Weert:
Coördinator Armoedebestrijding, Gemeente

jk ont‘Voor armoedebeleid doet Kansrijk in de Wi
is alzettend veel. Ik ben heel tevreden. Het team
loopt
tijd enthousiast en ook de communicatie ver
goed. Ze brengen iedere week het Nationaal
aJeugdontbijt rond en helpen bij de kledingd
ft een
gen. En als een inwoner die het niet breed hee
ijk dat
bankstel wil laten bezorgen, dan doet Kansr
mand
ook! Die dingen worden gewoonlijk door nie
oor.
gedaan, maar Kansrijk in de Wijk zorgt erv
e maatKansrijk in de Wijk heeft ook een belangrijk
ers doen
schappelijke meerwaarde. En de medewerk
ervaring op voor een betaalde baan.’

‘Onze mensen krijgen vaak
complimenten van voorbijgangers’
Jeroen, begeleider van PSW vertelt:
De mensen die vanuit PSW graag in de buitenlucht
werken, zijn vijf dagen in de week op pad met de bus.
Ze werken op maandag bijvoorbeeld bij een manege.
Dat vindt Pleun fantastisch want ze is dol op paarden!
Een andere dag werken ze bij een paddenpoel en één
dag in de week werken de PSW-ers steevast voor
Kansrijk in de Wijk. “We hebben iedere dag een leuke
dag!”, vertelt begeleider Jeroen. “De samenwerking
met Kansrijk in de Wijk is heel fijn. Onze mensen zijn
dol op Mario. Hij neemt de cliënten heel serieus en
maakt tegelijk grappen met ze. Hij weet exact de juiste
snaar te raken en neemt echt de tijd voor ze. We geven
ze allemaal het gevoel dat ze er echt toe doen, dat ze
belangrijk zijn. En dat zíjn ze ook dubbel en dik.
We doen allerlei werkzaamheden voor Kansrijk. We
brengen het Nationaal Jeugdontbijt rond, verhuizen
meubels, halen boomschot weg en nog veel meer.
Onze mensen krijgen ook vaak complimenten van
voorbijgangers ‘Wat goed dat jullie het zwerfvuil
ophalen!’, zeggen ze bijvoorbeeld. En ze leren ook
zoveel, bijvoorbeeld zelf verantwoordelijkheid nemen
voor hun werk. Ze beseffen dat ze het niet voor ‘Jan
Doedel doen’, maar voor de gemeente en Mario. Laatst
zag iets er slordig uit. Dan roep ik de mensen erbij en
vraag ik: ‘Wat zou Mario ervan vinden als hij dit zag?’

‘Niet netjes!’, roepen ze dan in koor en ze gaan meteen
aan de slag om het goed te maken.”
“Ook worden ze zich steeds meer bewust van wat
‘veiligheid’ betekent. Soms werken we op een gevaarlijk
punt langs de weg. Ze worden nu uit zichzelf alert. We
bieden ze zoveel mogelijk duidelijkheid en structuur
onderweg. En in dat goede klimaat zijn ze allemaal
enorm gegroeid!”
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Kansrijke Sjaak
Sjaak deelnemer aan Kansrijk in de Wijk vertelt:
“Ik heb 36 jaar lang een bedrijf gehad in sloop- en
grondwerken, met personeel. Ik startte daarna een
bedrijf op in de verkoop van bouwmaterialen. Zonder
personeel. Dat ging een tijd goed, totdat we werden
weggeconcurreerd door het internet. Toen heb ik
de stekker eruit getrokken. Ik heb een periode van
een uitkering geleefd. Dit jaar kwam ik bij Werk.Kom
terecht. Consulent Theo Mertens vroeg of ik mee wilde
in de bus van Kansrijk in de Wijk. Dat wilde ik.” En
Sjaak bloeide helemaal op.
“Ik vind het mooi werk! Er is veel afwisseling in de
werkzaamheden. Je mag zelf ‘knutselen’, een tuintje
opknappen, ontbijt rondbrengen. We doen van alles
en nog wat. In de bus ‘grauwelt ‘ er wel eens iemand
wat, maar als werkgever was ik heel wat ‘gegrauwel’
gewend!,” lacht Sjaak. “Kansrijk in de Wijk voert allerlei
klussen uit waar andere bedrijven geen tijd voor
hebben. Maar die klussen zijn wel belangrijk. En de
‘jongens’ bouwen ritme op. Het zijn allemaal mensen
met een rugzakje. Mario is voor deze mensen in één
woord perfect! Hij is heel sociaal.” Mario vult aan: “Ik
zie er misschien gevaarlijk uit, maar dat ben ik niet!”
“Ik ben anders heel bang voor je!”, zegt Sjaak met een

Kansrijk in de wijk!
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grote glimlach. Twee keer werd Sjaak inmiddels bijna
bemiddeld naar een baan. Twee keer lukte het nét niet.
Sjaak: “Ik heb het bij Kansrijk in de Wijk nog goed
naar mijn zin. Het is ook leuk om met de jongeren te
werken. Ik wrik een gevaarlijke plant uit de grond en
een ‘manneke’ van de Widdonck pakt die op en gooit
hem weg. Die jongens en meiden trekken zich aan ons
op. En moppen vertellen werkt ook bij ze. ‘Vroeger
tapte ik bier, nu tap ik moppen!” lacht Mario.
En wie weet gaat Mario’s droom nog in vervulling: die
vierde bus met Sjaak als voorman? Sjaak ziet dat ook
helemaal zitten!…
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‘Mario krijgt me echt aan het werk’
Mitchel deelnemer van Kansrijk in de Wijk vertelt:
“Mario is de enige in mijn leven die me écht aan het
werk heeft gekregen!”, zegt Mitchel terwijl hij Mario
met een brede lach aankijkt. “Van Mario krijg ik wel
eens op m’n flikker maar dan op een goede manier.
Hij commandeert niet: ‘dit moet, dat moet!’ Ik kan er
niet tegen als mensen te veel op mijn vingers kijken.
Mario is heel anders.” Mario houdt er samen met
Mitchel flink de humor in. Tijdens het gesprek vliegen
de grappen ook over en weer. Mitchel: ‘Ik ben gestopt
met lanterfanten. Ik ben zelfs van mijn woedeaanvallen
genezen,’ bekent hij. Is Mario dan toch een beetje een
wonderdokter?
Mitchel is iemand die graag buiten werkt. In de
klusbus zit iedere dag vol verrassingen. Het werk is
heel afwisselend. Mitchel begon rustig met twee halve
dagen ‘op de bus’. Inmiddels krijgt hij er geen genoeg
van. Hij werkt drie dagen en binnenkort gaat hij vijf
volle dagen werken. Ook met sporten is Mitchel weer
begonnen. Vroeger was hij bodybuilder. “Dat was twee
keer per dag hard trainen en heel erg op je eten letten.
Op een gegeven moment ben ik er weer mee gestopt.
Het is goed dat ik nu weer ga fitnessen. Ik zit echt
lekker in m’n vel nu”, zegt Mitchel.
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‘Ze leren wat het betekent om
samen te werken’
Nick docent van de leerlingen van
De Widdonckschool vertelt:
Iedere donderdag is docent Nick van de partij samen
met de leerlingen van De Widdonckschool. Nick: “We
werken meestal op donderdagen mee met Kansrijk in
de Wijk. Maar soms – als het druk is – helpen we ook
op andere dagen. De samenwerking bevalt heel goed!
Het idee is ooit ontstaan in een overleg met Werk.Kom
Inmiddels werken we zo’n twee jaar samen.”
“De leerlingen die mee komen zijn tussen de 12 en 18
jaar oud. Ze volgen Praktijkonderwijs op onze school.
Ze hebben een aantal uren theorie en verder volgen
ze praktijkvakken in verschillende richtingen. Kansrijk
in de Wijk hoort bij de richting Groen. Ze kunnen ook
praktijklessen volgen in koken bijvoorbeeld of metaal
en horeca. De jongens doen voor Kansrijk in de Wijk
inderdaad graag het ruige werk: zagen, snoeien,
bosmaaien. Ze leren hier wat het betekent om samen
te werken met volwassenen en ook met mensen met
een beperking van PSW. Dat gaat ook super!
Het is mooi om met deze mensen samen te werken.
En ze leren tijdens het werken ook heel wat sociale
vaardigheden! Wij zijn dus meer dan enthousiast.”
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