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Oe herfst is begonnen en dan breekt er voor ons altijd een extra drukke 
tijd aan. Maar gelukkig hebben we hulp gekregen van Yvette die per 1 
september een werkervaringsplaats bij ons kreeg. Ze heeft ondertussen al 
energie gestoken in de Vluggertjes, en zoals jullie kunnen zien, met 
succes!! 

Het middelpunt van de afgelopen twee maanden was op de eerste plaats het 
Teambu"ildingsweekend, dat wij eind september georganiseerd hadden voor alle 
vrijwilligers van de Rode Draad. We g;ngen met een groep dames en een heer 
naar eeo cursuscentrum in de Veluwse bossen. Dit was natuurlijk een 
uitermate gunstige plek om ons te concentreren op hde 1es". De cursus telde 
bijna twee dagen; zondagmiddag en maandag tot vijf uur. Het was opvallend 
hoe jc in zo/n betrekkelijk korte tijd toch behoorlijk wat kunt leren. We 
leerden bewust te worden van wat je voor de Rode Draad kURt betekenen, en 
wat je wilt doen voor de Rode Draad. Een belangrijke vraag was oak; wat wil 
je ervoor terug krijgen, wat kan de Rode Draad voor jou betekenen? 
Het beantwoorden van zulke vragen vergde natuur1ijk wel een flinke dosis 
lef van de deelnemers omdat je een deel van jezelf moest laten zien. 
Zondagavond, na de cursus, kwamen de gettoblaster, drank en versnaperingen 
te voorschijn en was het tijd voar ontspanning. 
Het weekend was heel gezellig, vooral ook door het persoonlijke karakter 
ervan. Het is leker voor herhaling vatbaar, en rnisschien kun jij dan ook 
mee? 

Oak hebben we ons de afgelopen twee maanden uit de naad gewerkt om de 
subsidieaanvraag voor 1995 klaar te maken en op de bus te doen. Dit is 
enorm veel werk omdat we hiervoor een heel plan moeten maken van wat we in 
het volgende jaar willen gaan doen en hoeveel geld we daarvoor denken nodig 
te hebben. Een behoorlijk gepuzzel dus, maar het is gelukt hoor, en 
ondertussen al op de post ... 

We zijn begonnen met het samenstellen van de nieuwe Blacklight. Verzamelen 
van interessant nieuws, interviews, strip, en adverteerders. De nieuwe 
Blacklight zal in het begin van 1995 uitkomen. 

Nou lijn jullie een beetje op de hoagte van de activiteiten op werkplek 
Kloveniersburgwal 47. 

Groetjes en werk ze, 

het Rode Draad team 
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