HOTSHOTS
Na al ooze oproepen aan jultie OUI eens eeu verhaa1(tje) te schrijveu, haddeu we
eigenlijk we} verwacht dat de postbode een hernia zon hebbell van het sjouwen. Dit is
echter niet bet geval. J..,euk voor de postbode, maar niet voor 005... Vandaar dat we
erover denken om deze zomer cen workshop creaticf schrijven te o..ganiseren.
Dit hebbeu we in het verlcdeu al eens met veel succes gedaan. We willen wei eerst eeu
try out doen, om te kijkeo of er weI genoeg belangstelling is van jullie kant. Wanneer
je DIl zin hebt om hieraan mee te doeD laat het ODS dau even telefonisch weten. Dan
knuuen wij een datuDl prikken en een goede lerares vragen. Bel: 020 - 6243366 van
13:00 tot 17:00H.

Misschien heb je na bet lezen van de Vluggertjes ook zin om te helpeD met het
scbrijven van dit blad, of misschien heb je zin om iets auders te doeu zoals bijvoor
beeld een aan discussiegroepje deelnemen of starten, mee te doeo aan een cursus, of
iets anders. Misschien wil je wei helpen met bet verspreiden van de Vluggertjes onder
je coUega's, Kortom heb je zin om vrijwilliger te worden bij de Rode Draad, oeem
dan contact met ons op. Wij kuonen je bulp goed gebruiken, dus daarvoor hoef je het
echt niet te lateo!

011S

adres is : De Rode Draad, Kloveniersvoorburgwal 47, Amsterdam. Tel: 020 
6243366.
Je aoonimiteit is absoluut gewaarborgt!

In september willen we een weekend organiseren voor ooze vrijwilligers. Dit weekend
7..a1 op een rustige natuurrijke omgeving plaatsvinden. Het thema van dit weekend is
team-building waarbij de aandacht wordt gelegd op je eigen kwaliteiten leren inzien,
je leren inzetten als boer, partner en in ten team van vrijwilligers. Bovendien wordt
de aandacht gevestigt op het opkomen voor jezelf eo samenwerkell. Dat kan dus heel
leerzaam zijn! Durf je dit aan en heb je zin laat het Marianne van de Rode Draad
eveD weten.

Gob we krijgen het nog drnk deze zomer! We gaan namelijk ook weer beginneo met
een korte cursus zelfverdediging. Hier leer je voor jezelf opkomen, jezelf verdedigen
in sitauties waarin je je als hoer kuut bevindeu, bijvoorbeeld in kleine ruimtes, met
iemand boveoop je etc. Ook voor deze cursus kuu je .ie opgeven bij Marianne
van de Rode Draad.
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