NIEUWSBRIEF
Februari 2022

“Cursus Taal & Tablet helpt kind én ouder”
Beatrijs Janssen, coördinator van Taal & Tablet, ziet het al helemaal voor zich.
Via onder andere digitale spellen, podcasts en muziek ontdekken ouders hoe
zij thuis hun kind kunnen stimuleren in (digi-) taalontwikkeling. Bovendien
spijkeren ze hun eigen vaardigheden bij. Het project start dit voorjaar in de
Heuvel en daarna in Brabantpark.
Lees meer

De route naar een Verbeter(d) Breda
Vorig jaar heeft de initiatiefgroep Verbeter Breda samen met veel inwoners en organisaties in Het Pact van Breda,
Deel 1 de intentie vastgelegd om iets te gaan doen aan de toenemende tweedeling in de stad. Tot aan de zomer
worden er verdiepende gesprekken gevoerd over de thema’s uit Deel 1. Denk bijvoorbeeld aan: Het begint bij
bestaanszekerheid, Investeren in jeugd en Leefbaarheid & Veiligheid. Deze gesprekken leiden tot Het Pact van
Breda van Breda, Deel 2. Hierin staan de doelen en oplossingsrichtingen bij de thema’s. Eind dit jaar volgt nog Het
Pact van Breda, Deel 3.
Lees meer

‘Buurten’ met wethouder Arjen - Vragenuurtje in Hoge Vught
Woon je in Hoge Vucht? En heb je vragen of ideeën over de veiligheid, jouw woonsituatie of activiteiten in de buurt?
Kom dan naar het Buurtpunt Hoge Vucht! Elke eerste vrijdag van de maand kun je bovendien in gesprek met
wethouder Arjen van Drunen.
Elke dinsdag- en donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur kun je in het Buurtpunt je vragen stellen over
veiligheid, wonen en buurtactiviteiten. Ze worden beantwoord door medewerkers van Alwel, Laurentius,
WonenBreburg en Gemeente Breda. Ook je ideeën hoe het beter kan in de wijk zijn welkom!

Lees meer

www.verbeterbreda.nl
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“Kijk verder dan je eigen wijk!”
Jikke en Parilla van BredaWandelt weten dat er zoveel te ontdekken valt in
Breda. “En van nieuwe dingen leef je op! Met onze wandelingen komen wij
bewust in alle wijken van de stad. Wandelen is ontmoeten, actief bezig zijn en
genieten en meer te weten komen over de mooiste stad van Brabant.” Naast
de wekelijkse wandelingen organiseren Jikke en Parille ook steeds meer
activiteiten, zoals onlangs een wereld kerstevenement in de Gampel.
Lees meer

Tv-programma over rijk en arm
Niet alleen in Breda wordt de kloof tussen de armen en de rijken groter. Ook in andere steden is dit steeds meer
een probleem. Het tv-programma ‘Sander en de kloof’ op NPO3 onderzoekt hoe groot het probleem is. Sander
Schimmelpenninck spreekt in dit tv-programma met zowel arme als rijke mensen. Hoe zien zij de verschillen in
het onderwijs en in de gezondheidszorg? Hoe groot is het verschil in kansen op de woningmarkt? En is het nog
mogelijk om rijk te worden als je in een arm gezin geboren bent?
Lees meer
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