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de mooiste mix van Meppel!

waar de hand uitgereikt wordt naar mensen, waar veel wordt bereikt
omdat de handen ineen geslagen worden

en waar we de hand uitsteken om kennis te maken

Voor jullie ligt een gloednieuwe nieuwsbrief van De MensA. In de afgelopen maanden hebben we
voorzichtig weer diverse activiteiten kunnen organiseren. Wat zijn we hier blij mee en wat zijn onze
bezoekers hier dankbaar voor. 

Kledingbeurs

In februari was er een Kledingbeurs. Aan onze oproep om kleding
te brengen is goed gehoor gegeven: wat hebben we ontzettend
veel  mogen  ontvangen!  En  daarmee  konden  we  bijna  200
mensen blij maken met 'nieuwe' kleren. 

Meeneem Markt

Toen alle kleding een nieuwe bestemming had gekregen, konden
we de ruimte weer vullen met spullen voor de MensA Meeneem
Markt. Ook hier werd weer ontzettend veel voor aangeleverd. En
begin april konden we ook hiermee heel veel mensen verblijden
met leuke snuisterijen. 

Personeel gezocht

Wie  wil  ons  team komen  versterken? Nu  het  drukker  wordt,
zoeken we iemand voor de ontmoetingsruimte die het leuk vindt
om  de  mensen  te  verwelkomen  en  nieuwe  bezoekers  een
rondleiding en informatie over De MensA te geven, of om gewoon even een praatje te maken. Maar
als gastvrouw / -heer kun je ook vragen krijgen over de activiteiten die er gegeven worden, houd je
de tijd voor de pauzes in de gaten en probeer je mensen enthousiast te maken om mee te doen met
de diverse activiteiten. Ook houd je in de gaten dat de gesprekken positief blijven en dat de sfeer
gezellig blijft.
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 Kledingbeurs

 Meeneem Markt

Activiteitenprogramma

   Dag Ochtend       Activiteit                        Middag          Activiteit                                      

Maandag Gesloten Geen 13.00 – 16.00
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30

Ontmoetingsruimte
Aandacht voor Taal (g)
Klaverjassen (o)
Macramé (g)

Dinsdag 8.30 –   9.15
9.00 – 12.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30

MensA Ontbijt (opgeven)
Ontmoetingsruimte
Aandacht voor taal (g)
Handwerken (o)
Klussen voor vrouwen (g)*1

Naaiatelier (g)

12.30 – 16.00
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30

Ontmoetingsruimte
Aandacht voor taal (g)
Kaartjes maken (o)
Tuin (o)

Woensdag 9.00 – 12.00
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30

Ontmoetingsruimte
Aandacht voor taal (g)
Schilderen (g)
Wandelen (o)

Gesloten Geen

Donderdag 9.00 – 12.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30

Ontmoetingsruimte
Aandacht voor taal (g)
Handwerken (o)
Naaiatelier (g)
Papier Maché (g)

12.30 – 16.00
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30
16.00 – 17.00
17.00 – 19.00

Ontmoetingsruimte
Aandacht voor taal (g)
Bingo (o)*2

Creatief met ... (g)*3

Sjoelen (o)
MensA Meeneem Maaltijd (opgeven)
Internationaal Eetcafé (opgeven)

Vrijdag 9.00 – 12.00
9.30 – 11.30

Ontmoetingsruimte
Mozaïeken (g)

Gesloten Geen

(o) = open activiteit, hiervoor hoef je je niet op te geven, maar je moet wel op tijd aanwezig zijn
(g) = gesloten activiteit, hiervoor moet je je opgeven

*1  17 & 21 mei en 14 en 28 juni
*2 elke 1e donderdag van de maand, echter: ipv 5 mei dit keer 12 mei Lentebingo
*3 wisselt elke 2 à 3 weken, bv Indiaans medicijn tasje maken, tekstborden maken, etc

Heb je zin om ergens aan mee te doen?

Schroom niet en geef je op!

Ons motto voor 2022

Samen; met elkaar, voor elkaar, naast elkaar, om elkaar
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Volgende data zijn wij gesloten:

• woensdag 27 april
• donderdag 5 mei
• vrijdag 6 mei
• donderdag 26 mei
• vrijdag 27 mei
• maandag 6 juni

Activiteiten  

We  proberen  altijd  een  afwisselend  programma  in  elkaar  te
zetten. Zo hebben we de afgelopen periode o.a. de activiteiten
Fluistermuizen,  Paverpol,  Stipwerk  en  Dromenvanger
georganiseerd.

En binnenkort gaan we weer starten met een nieuw programma!
En  wel  vanaf  9  mei.  Dit  programma  zal  doorlopen  tot  de
zomervakantie.  Enkele  voorbeelden  van  wat  we  gaan
organiseren: 

• Klussen voor (on)handige vrouwen, 
• Papier maché, 
• Tekstborden maken,
• workshop Haiku maken, etc.

Op 10 mei organiseren we een eenmalige workshop: houtbranden. Dit is tijdens onze tuin-activiteit,
dus 's middags. Voor deze activiteit hoef je je niet op te geven.

Heb je zin om ergens aan mee te doen?

Schroom niet en geef je op!

MensA Ontbijt

We gaan iets nieuws starten, namelijk op de dinsdagochtend het MensA Ontbijt! Gezellig samen de
dag starten. Je dient je hier wel voor op te geven en de kosten zijn € 1,50 per persoon.

MensA Feest

Het is al weer een hele tijd geleden, maar misschien kun je
het je nog herinneren? Het MensA Midzomer Feest! Het was
heerliijk weer, er was ontzettend veel en lekker eten en er
kwamen vele bezoekers om het feestje gezellig te maken.
Dat  willen  we  weer!  De  datum is  woensdag  25  mei,  de
invulling  is  vooralsnog niet  bekend,  maar  zodra we meer
kunnen meedelen, zullen we dit doen. 

Let op onze social media!

Multi Culti

Dankzij onze vrijwilligers kunnen we deze periode 7 keer in de 
week Taal aanbieden. Dit doen voor de statushouders in Meppel 
en Nijeveen. 

Daarnaast doen er bewoners van de boot, die aan de Paradijsweg
ligt, mee met enkele van onze activiteiten. Zij zijn hier erg 
dankbaar voor. Dit uiten zij door bijvoorbeeld mee te werken in 
onze tuin of te helpen koken voor het Eetcafé / MensA Meeneem 
Maaltijd. Hier zijn wij dan weer heel dankbaar voor en dit maakt 
ons heel erg blij.

En inmiddels hebben we ook kennisgemaakt met een eerste groep Oekraïense vluchtelingen. We 
hebben een lunch voor ze georganiseerd met aansluitend een Stadswandeling. 

9 mei – start nieuwe activiteiten 

10 mei – workshop houtbranden

12 mei – Lentebingo

18 mei – Spelletjesmiddag

25 mei – MensA Feest

Wil je ergens aan meedoen? Geef je op!!

Houd ook FaceBook, Instagram en onze website in de gaten!

Internationaal Eetcafé

Nog één mededeling: vanaf 31 mei wordt het Internationaal
Eetcafé uitgebreid. Dan gaan we elke dinsdagmiddag vanaf
12.15 uur bij De MensA een warme maaltijd verzorgen als
lunch. Dit is een proef en de intentie is dit tot de zomervakantie
uit te proberen. De kosten zijn hetzelfde als het Eetcafé en de
MensA Meeneem Maaltijd op de donderdagmiddag / -avond,
namelijk € 3,= per persoon.

Volgende data zijn wij gesloten:

• woensdag 27 april
• donderdag 5 mei
• vrijdag 6 mei
• donderdag 26 mei
• vrijdag 27 mei
• maandag 6 juni

 Afgeronde activiteiten Hulp in de tuin

MensA Midzomer Feest 2019
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Voorbereiding van een maaltijd voor 
de MensA Meeneem Maaltijd / 
Internationaal Eetcafé
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