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SALMA ENTHOUSIAST OVER HAAR 

ERVARINGEN IN DE TESTSTRAAT 
“Het is fijn in de teststraat. Ik heb veel geleerd, zoals hoe je de mensen 
aanspreekt die een afspraak hebben. Eergisteren heb ik administratie 
gedaan (de gegevens opschrijven van mensen die komen testen) en dat 
vond ik echt heel leuk om te doen”, vertelt Salma, student helpende zorg 
en welzijn MBO2 over haar praktijkervaring in de teststraat. Wijksupport 
is naast de groep in Kanaleneiland nu ook met een groep van 10 
studenten van MBO Utrecht begonnen met praktijkervaring in de 
teststraat in Overvecht. Dit is een samenwerking met GGD en Kleurrijk 
Zorg. We zijn ontzettend blij met deze samenwerking en de kansen die de 
studenten op deze manier krijgen. In deze tijd van lockdown is het voor 
hen extra lastig om stage te lopen. En met een opdracht in de teststraat 
doen ze actuele en relevante werkervaring op. “Ik wist niet dat mensen 
die de test afnemen “monsteraars” heten en dat elke persoon die wordt 
getest een eigen buisje krijgt met zijn eigen test. Ik heb ook buiten 
gestaan om mensen die met de auto kwamen de goede weg te wijzen. 
Maar de plek binnen met administratie en buisjes wegbrengen vind ik het 
leukst om te doen,” besluit Salma enthousiast haar verhaal. 
 

 
 

OPROEP: OPDRACHTGEVERS GEZOCHT 
Om de studenten de juiste praktijkervaring te bieden, blijven we op zoek 
naar opdrachten van werkgevers in de zorg. Alleen samen met 
zorgwerkgevers kunnen wij de studenten opleiden tot toekomstige 
medewerkers. Het kan gaan om wandelen met ouderen, praatje maken, 
krant lezen, helpen met boodschappen doen, huishoudelijk werk etc 
 
 

 

CERTIFICAAT STEWARD 
PUBLIEKE GEZONDHEID 
UITGEREIKT 
 

 

Na een korte opleiding door 

HBO-Verpleegkundestudenten 

die stage lopen bij de GGD, 

hebben de studenten van 

Wijksupport alles geleerd over 

corona en het toepassen van de 

maatregelen. Peter Boonstra van 

de GGD deelde op 14 december 

de certificaten Steward Publieke 

Gezondheid uit aan de 

studenten die ze trots in 

ontvangst namen. Dank jullie 

wel, Iris, Lyde, Nienke, Carolyn, 

Bouchra voor jullie begeleiding 

 

 

Een klus aanmelden?  

Partner worden? 

Dat kan!  

 

mail naar 

info@wijksupport.nl 

 

Wijksupport is gevestigd 

in het Krachtstation, 

Amerikalaan 199 
 

 

mailto:info@wijksupport.nl
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VITALITEIT IN DE WIJK VERBETEREN MET EEN ENERGY WALK 
Samen met het vitaliteitslab van ROC Midden Nederland, Huis van 
Beweging en Energy Platform werkt Wijksupport aan het verbeteren van 
de gezondheid van wijkbewoners. Studenten van Wijksupport hebben 
een testwandeling door de wijk gemaakt en de opdrachten die erbij 
horen, uitgeprobeerd. De ervaringen worden meegenomen om een en 
ander nog verder te verbeteren. Het is de verwachting dat wijkbewoners 
in het voorjaar de wandeling mét of zonder begeleiding van studenten 
kunnen lopen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
WONDERSCHOON KANALENEILAND: DE WIJK WEER NETJES  
Ondanks sneeuw en kou gingen wijkbewoners, geholpen door stagiaires 
van Wijksupport, op 14 februari toch op pad om de straten in de wijk 
netjes te maken. Zakaria en Ismail staken de handen uit de mouwen. 
 

  

 

PROFESSIONALISERING HUISWERKKLAS MET HULP VAN 

STUDENTEN UNIVERSITEIT UTRECHT 
Tot de Kerstvakantie hebben studenten van Wijksupport bijles gegeven 
aan basisschoolkinderen. De studenten zijn hiermee echt een voorbeeld 
voor de kinderen. Dit geeft ze een enorme groei in hun zelfvertrouwen. 
We hebben ook gemerkt dat de statushouders het soms lastig vinden 
omdat ze de Nederlandse taal niet goed beheersen. Studenten van de 
USBO (Utrechtse School voor Bestuur en Organisatie) van de Universiteit 
Utrecht denken mee over professionalisering van onze bijlessen.  
 
 

WAAR KUNT U 
ONS VOOR 
VRAGEN? 

 

Huishoudelijke hulp 

 

Begeleiding en dagbesteding 

 

Lichamelijke verzorging 

 

Maaltijdondersteuning 

 

Maatschappelijke opvang 

 

Publieke gezondheid 

 

Digitaal wegwijs maken 

 

 

STUDENTEN GEDIPLOMEERD, 

ONDANKS CORONA 
Wij zijn trots te melden dat 
Nissrine en Shurveenie van 
MBO Utrecht hun diploma 
Helpende Zorg en Welzijn 
hebben afgerond dankzij de 
stage bij Wijksupport. Door 
haar stage is Nissrine 
gevraagd haar werk als 
begeleider van jongeren bij 
het Opleidingscentrum in het 
Krachtstation door te zetten 
als vrijwilliger. Succes dames! 

 

 

Wijksupport werkt samen met Wijkcoöperatie Kanaleneiland, 

MBO Utrecht, ROC Midden Nederland, gemeente Utrecht, 

EFRO, GGD regio Utrecht, Utrechtzorg,  Thuiszorg Continu, 

Klaritafit, DOCK, Buurtteams, Vitaliteitslab 

BOODSCHAPPEN DOEN IN DE WIJK 

Studenten doen boodschappen voor wijkbewoners 
die dat zelf (tijdelijk) niet kunnen. De studenten 

komen aan de deur, nemen het 
boodschappenbriefje in ontvangst en leveren de 
boodschappen coronaproof weer af aan de deur.  


