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LIEVE LENTEGASTEN! 

Eindelijk weer een nieuwe editie van onze Lifemaster-

Xpress! Lifemaster heeft zich het afgelopen jaar weer 

ingezet voor vele vormen van (wijk)ontwikkeling. We 

blijven onszelf vernieuwen en delen onze ervaring en 

expertise graag met de omgeving. We hopen en duimen 

dan ook dat we al onze vrienden en volgers 

weer gaan zien tijdens ons jaarlijkse 

evenement Zomergasten. Hier volgt alvast 

het laatste nieuws van de locaties! 

 

Wist u dat… 

.. elk seizoen op het Meetingpoint 

wordt gevierd met een uitgebreide 

dag voor gasten?  Lekker eten, leuke 

spelletjes, musthaves, gezelligheid! 

 

SAMENWERKEN! 

Lifemaster Leeuwarden is een Sociale onderneming met 

veel samenwerkingspartners in de omgeving. Interessant 

om dat eens op een rijtje te 

zetten. Heel dichtbij in de wijk 

Heechterp-Schieringen zijn dat 

natuurlijk het Bewonersbedrijf 

waar we meedraaien in  het 

groenonderhoud, zoals  hier 

Annemarie en Dirk , de Pluktuin, 

de Buurttuin en niet te vergeten onze eigen volkstuin. 

Daarnaast behulpzame leerlingen Maatschappelijke stages 

van scholengemeenschap Piter Jelles de Brêge die ons 

helpen om de locaties opgeruimd en schoon te houden. 

Verder de Buitendienst van de Gemeente Leeuwarden 

voor het schilderen van electriciteitskastjes in de wijk, 

maar ook het wijkpanel, het wijkcentrum en het wijkteam 

met wie we regelmatig 

onze caravan delen en 

meedraaien met 

activiteiten. In de 

gemeente Leeuwarden 

zijn we partner van 

Windkracht 058 voor de 

maatschappelijke   on- 

dersteuning. We werken 

ook samen met Jeugdzorg, Reik, Alliade, Accare en 

Jeugdhulp Friesland. Voor ingroei-routes van en naar 

school werken we samen met de Monoliet en andere  

middelbare scholen.  Daarnaast werken we met de 

gemeente Leeuwarden aan trajecten re-integratie en 

inburgering en met het bedrijf Wajongtalenten voor het 

UWV.  Daarnaast zijn er nog trajecten mogelijk via de 

omliggende gemeenten Waadhoeke, Noardeast-Fryslan, 

Tytsjerkstradiel en Achtkarspelen. Ook zijn we blij elk jaar 

op de werkvloer te stagiaires te ontvangen van de Friese 

Poort, het Friesland College en NHL Stenden Hogeschool.  

Goed om te weten met wie we allemaal te maken hebben 

en samenwerken (en dit zijn ze nog lang niet allemaal)! 

 

MEETINGPOINT!  

Op het Meetingpoint van Lifemaster werken we met 

persoonlijke programma’s voor jongeren en volwassenen 

die routes volgen bij Lifemaster. Ontmoeten & meedoen, 

(thuis)begeleiding, dagbesteding, participatie, training, 

(job)coaching en re-integratie op een plek die al jaren in 

verbinding staat met de wijk(en) van Leeuwarden. Het 

Meetingpoint is een trefpunt voor jongeren, professionals, 

buurtbewoners, ondernemers en vernieuwers. We zijn op 

dit moment in de productie druk bezig met een supertoffe 
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nieuwe lijn ‘Wildlife’. Puzzels in de vorm van een olifant, 

giraffe, leeuw of neushoorn; je kunt het zo gek niet 

bedenken! Iedereen is in 

het atelier en de 

werkplaats bezig deze en 

andere nieuwe 

handmade artikelen te 

maken voor onze winkel 

Vintageshop 2Thepoint 

op de Voorstreek 10 in 

Leeuwarden. Ook wij maken 

natuurlijk Happy Stones! Deze 

verstoppen wij in de wijk 

Heechterp-Schieringen, maar wie 

weet vind je onze stenen ook 

ergens anders.  Laat ons weten via FB als je er een hebt 

gevonden! 

 

Wist u dat… 

...wij ook superleuke handmade 

musthaves verkopen op ons bankje 

voor het Meetingpoint? 

 

 

MATCHPOINT! 

Op het Matchpoint werken deelnemers aan voorbereiding 

op school en doorstroom naar studie of werk. Dit gebeurt 

zowel individueel 

als in groepslessen. 

Motivatie om te 

leren is daarbij een 

belangrijk punt. 

Door met digitale 

werkvormen en  

educatieve apps als Nearpod te werken zijn de 

groepslessen interactief en spelen we in op het laatste 

nieuws. Zo hebben we gezamenlijk de verkiezingen van de 

Tweede Kamer bestudeerd. De lessen worden gegeven 

door Sil, onze begeleider Educatie op het Matchpoint. 

Nieuw in het programma is het ‘Dilemma op dinsdag’. Elke 

dinsdag bespreken we in de groep lastige kwesties en 

bepaalt iedereen voor zichzelf welke keuze hij of zij hier in 

zou maken en waarom. Dit onderdeel leert deelnemers 

hoe te handelen in moeilijke situaties en knopen door te 

hakken. We kijken er elke week weer naar uit naar welk 

dilemma besproken gaat worden. Het online-lesgedeelte 

van de week bestaat uit een opdracht waar deelnemers 

thuis mee aan de slag kunnen. Dit zijn opdrachten waarbij 

zij twee dagen de tijd krijgen om ze te voltooien om 

halverwege de week op het Matchpoint aan elkaar te 

presenteren. Dit is typisch een onderdeel dat ontstaan is 

aan het begin van de coronacrisis. Het blijkt zo’n succes te 

zijn dat we hebben besloten dit onderdeel aan te houden 

in het standaard programma. 

 

COMPUTERWERKPLAATS 

Het Matchpoint heeft er een nieuwe ruimte bij gekregen: 

de kelder is inmiddels volledig omgebouwd tot een ruimte 

waar deelnemers werken aan het opschonen en 

opknappen van  computers. We proberen goed te kijken 

wat er met een computer mis is, en wat er gedaan moet 

worden om de computer of onderdelen er van te kunnen 

hergebruiken. Voor onze deelnemers levert dit 

interessante ervaring op wat betreft het werken met ICT 

omdat ze zowel met de hardware als met de software bezig 

zijn bij het weer goed 

laten draaien van 

een computer. We 

zijn voor de 

computerwerkplaats 

altijd op zoek naar 

computers om mee 

te werken. We 

krijgen ook gebruikte computers of laptops. Deze knappen 

we op en de bedoeling is dat deze teruggaan naar de 

eigenaar of worden gebruikt op de locatie. Ook willen we 

ze tegen een kleine bijdrage beschikbaar stellen aan 

kinderen en jongeren in de wijk die een computer nodig 

hebben. Dus.. heeft u nog een computer of onderdelen 

over, dan zijn we daar erg blij mee!  

 

CHECKPOINT?!  

Op de Larixstraat nummer 2 zit het Bewonersbedrijf van 

Heechterp-Schieringen, van waaruit wekelijks mooie 

initiatieven en projecten voor de wijk door de 

wijkbewoners uitgevoerd worden. Ook Lifemaster maakt 
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sinds kort gebruik van deze locatie. Op de maandagmiddag 

is deze locatie het vertrekpunt voor het opknappen van de 

elektriciteitskastjes in de wijk, 

zoals hier door Machteld en 

Dirk  en werkzaamheden in 

het kader van jaarlijkse 

schoonmaakacties samen met 

de gemeente Leeuwarden. In 

de nabije toekomst zullen 

deelnemers en begeleiders van Lifemaster vanuit deze 

locatie duurzaam onderhoud van de groenvoorziening in 

de wijk op zich nemen in verdere samenwerking met het 

Bewonersbedrijf. Uiteindelijk zal het Bewonersbedrijf 

verhuizen naar de Egelantierstraat en zal het pand aan 

de Larixstraat omgedoopt worden tot ‘Checkpoint.’ 

Dit wordt wat ons betreft een prachtige plek waar 

Lifemaster zeer veel mogelijkheden ziet voor onze 

deelnemers in samenwerking met en in voortzetting 

van projecten met wijkbewoners en allerlei andere 

initiatiefnemers. 

 

Wist je dat… 

...er op het Matchpoint een setting  

Creatieve Expressie is? Informeer bij 

de begeleiders! 

  

 

WINKELEN? 

Aan de Voorstreek kun je onze Vintageshop 2Thepoint 

vinden. Hier vind je spullen die voor Leeuwarden uniek 

zijn: een deel er van is zelfs 

handgemaakt, maar alles is 

zorgvuldig  samengesteld. 

2Thepoint straalt één en al 

gezelligheid uit en je bent 

er van harte welkom. De 

winkel wordt draaiende 

gehouden door o.a. Roos 

en Demi en natuurlijk de deelnemers, die hier mede 

dankzij de klanten een geweldige hoeveelheid 

werkervaring op kunnen doen. Echter ontkwam ook de 

winkel niet aan de verplichte sluiting door de coronacrisis. 

Eén van onze deelnemers schreef hier het volgende bericht 

over. -  En daar stonden we met de onze handen in het haar, 

de winkel moest sluiten... Mark Rutte had gesproken. Mijn 

eerste reactie was: WAT NU? De winkel sluit zijn deuren 

maar gelukkig blijven wij komen. Ondertussen werkt 

iedereen aan zijn of haar eigen project en worden het 

atelier en de winkel opgeknapt. Ook ik werk aan een eigen 

project: ik schrijf een boek, ‘’Lieve Sophie’’. De weken 

vliegen voorbij en telkens weer horen we dat de winkel 

dicht moet blijven. Tot eind februari blijft de winkel dicht. 

Daarna mogen we op afspraak vanaf drie maart weer 

open. Dat betekent dat je vier uur van tevoren een afspraak 

moet maken en dan mag je tien minuten rondkijken in de 

winkel. Beter iets dan niets zou je zeggen. Een paar weken 

later mogen de klanten twintig minuten blijven winkelen. 

Dat is positief! Nu maar hopen dat er weer mensen zouden 

komen. Gelukkig ze waren ons niet vergeten, iedere dag 

kwamen er wel wat mensen op afspraak winkel na 

ongeveer twee maanden kondigde Mark Rutte aan dat we 

weer volledig zonder afspraak open mogen. Erg fijn dat dat 

mag en dat de klanten ons gelukkig niet vergeten zijn. We 

gaan er weer voor! - Mooi geschreven en bedankt Joel!! 

Wist je dat… 

… je bij Vintageshop 2Thepoint  

leuke vintagekleding, accessoires en 

musthaves kunt kopen? 

 

LOCATIEBEHEER! 

Belangrijk nieuws! Onze voormailige vrijwilliger Hilbrand 

heeft dit jaar een baan in het 

locatiebeheer bij ons gekregen. 

Hij gaat zich bezig houden met 

allerlei onderhoudsklussen op de 

diverse locaties van Lifemaster. 
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Welkom Hilbrand en heel veel succes als medewerker 

locatiebeheer bij Lifemaster! 

 

EVEN VOORSTELLEN 

In deze rubriek wordt in elke 

editie van Lifemaster-Xpress 

iemand geïnterviewd door 

deelnemers. De deelnemers 

hebben de vragen bedacht en 

stellen ze dit keer aan onze 

medewerker Mirjam Hakkert. 

  

Wat zijn je werkzaamheden? 

Mijn werkzaamheden zijn heel divers. Ik doe de 

zorgadministratie, dat houdt in dat ik de dossiers op orde 

houd en dat ik zorg dat in het systeem alles staat wat er in 

moet staan. Regelmatig vraag ik bij mijn collega’s naar 

formulieren zoals intakes en plannen van deelnemers. 

Daarnaast doe ik een deel van de boekhouding, de 

bonnen-administratie van het Meetingpoint en van 

Vintageshop 2ThePoint en ik zorg voor de actielijsten van 

de Meet-Ups. En ik ben nu aan het haken met onze 

inburgeraars en help mee met hun taalstages door 

gesprekken te voeren en nieuwe woorden te  leren. Sinds 

kort doe ik ook actief mee in de ondersteuning van de 

groep educatie van begeleider Sil op het Matchpoint. Dan 

doen we  samen een quiz met Kahoot of Nearpod of kijken 

een documentaire. En als ik dan nog tijd heb doe ik ook 

nog even mee op het atelier en maak ik een kaart of 

collage, het is maar net waar de groep dan mee bezig is. Zo 

doe ik hele verschillende dingen en kan ik zelf meedenken 

over hoe ik mijn tijd indeel. Dat vind ik erg leuk aan het 

werk wat ik doe. 

 

Hoe ben je er bij gekomen om mensen te leren haken? 

Eigenlijk is dat wat toevallig gebeurd. Collega’s kwamen 

met een plan om een deken van ‘granny squares’ te haken 

met de inburgeraars om zo met z’n allen gezamenlijk een 

deken te maken. 

Toen bleek dat 

niemand van het 

team kon haken 

behalve ik, dus zo 

kwam het dat ik werd gevraagd om deze deelnemers te 

leren haken en dat heb ik toen gedaan. Ik vind het erg leuk 

om te doen en ik heb er ook wel het geduld voor. 

Heb je ook plannen voor de toekomst? 

Op het moment niet heel veel anders dan doorgaan met 

wat ik nu doe. Dat vind ik erg leuk en dat is belangrijk. Het 

is vooral mooi om op een plek te werken waar veel 

aandacht voor anderen is en waar mensen kunnen 

groeien. Het is fijn om daar deel van uit te maken. En ook 

dat het werk steeds verandert en je daarin mee kunt gaan 

en dingen oppakken. 

 

Wat wil je graag aan mensen meegeven? 

Blijf vooral open staan voor nieuwe dingen om te doen die 

op je pad komen. Zo leer je steeds nieuwe dingen en leer 

je ook wat je zelf allemaal kunt!  

 

Rest ons nog iedereen die zich op welke manier dan ook 

het afgelopen jaar heeft ingezet voor Lifemaster heel heel 

hartelijk te bedanken voor de betrokkenheid en het 

getoonde vertrouwen in Lifemaster Leeuwarden. 

 

 

MEETINGPOINT Larixstraat 16 Leeuwarden (058-7370185) 

MATCHPOINT     Larixstraat 8 Leeuwarden (058-7370134) 

2THEPOINT         Voorstreek 10 Leeuwarden (058-7370066) 


