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IN MEMORIAM 
Op vrijdag 25 juni jl. werden wij erg stil door het trieste bericht dat 
onze ex-collega Ans Burgers plotseling is overleden. 

Ans kwam via de gemeente werken bij Stichting Perspectief en 
haar aanwezigheid bracht wat extra’s in het Molenhuis.  

Ze was erg goed in organiseren, hield rekening met de klant en 
was creatief. Haar enthousiasme zette ook anderen in beweging. 

Ans was altijd opgewekt, positief en behulpzaam en zag er altijd 
tip-top uit. Een echte gastvrouw! 

Na haar pensioen in 
2017 bleef Ans 
betrokken bij 
Perspectief en 
verzorgde regelmatig 
de catering bij 
projecten vanuit ’t 
Centrum in Weurt. 
Overheerlijke 
broodjes, maar ook 
haar eigen Weurtse 
soep en zalmsalade. 
Ze vroeg dan ook altijd 
hoe het ging en bleef 
even voor een praatje. 

Ans is slechts 67 jaar 
geworden. We blijven 
haar herinneren als 
ónze Ans Burgers. 

We wensen haar 
dochter Amanda heel 
veel sterkte!
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EEN COLLEGA AAN HET WOORD 
1. Wie ben je en wat is je functie? 
Mijn naam is Zakaria Kerkri, 30 jaar oud en ik ben woonachtig in 
Oosterhout. Sinds 2019 ben ik werkzaam bij stichting Perspectief als 
jongerenwerker/straatcoach.

2. Hoe kijk je terug op afgelopen corona-jaar? 
Afgelopen jaar was een jaar waarin mij nog duidelijker werd hoe 
belangrijk mijn beroep als jeugdwerker is. Dit is een jaar geweest 
waarbij ik verschillende creatieve manieren moest inzetten om de 
doelgroep te bereiken. Een van deze creatieve invullingen was dat 
we de begeleiding 1 op 1 zoveel mogelijk hebben voortgezet. 
Juist in deze tijd moest ik present staan voor jongeren die buiten beeld 
raakten en hierbij ook individuele aandacht nodig hadden.

3. Vrijwilligers en collegae zijn heel belangrijk in het werk van Perspectief, hoe ga je met ze om? Hoe 
hebben zij het jaar beleefd? Wat hoor je van hen?  
Bij het werken met vrijwilligers is het voor mij de norm om een luisterend oor aan te bieden en aan te 
sluiten op de behoeftes die worden uitgesproken. Hier proberen wij als team dan op aan te sluiten 
zodat wij een positief klimaat binnen onze werksfeer kunnen behouden. Dit zorgt voor een prettige 
onderlinge samenwerking en een saamhorige groep. Ook zorgden we ervoor dat we de vrijwilligers 
altijd konden betrekken bij onze online activiteiten.

4. Was er naast de corona-perikelen nog tijd om nieuwe ontwikkelingen in te zetten of projecten te 
lanceren? 
Juist doordat we met corona te maken kregen moesten we vanuit een ander perspectief kijken naar 
het werkveld en aansluiten op de behoefte die er is van onze doelgroep. Door corona hebben we 
onze hulpverlening op een andere manier ingevuld dit jaar, wat er voor heeft gezorgd dat we bezig 
zijn geweest met het ontwikkelen van nieuwe projecten om op deze manier de doelgroep te blijven 
stimuleren. 

5. Waar komt jouw interesse voor je werk bij Perspectief vandaan? 
Wat mij aantrekt aan het werken bij Perspectief is het veelzijdige contact dat je met jongeren hebt. Ik 
heb altijd een goede aansluiting gehad met jeugd.  Ook in het werkveld haal ik veel voldoening en 
energie uit de activiteiten die wij organiseren voor de doelgroep. Het doet mij goed om jongeren te 
begeleiden in hun ontwikkeling en ze hierbij te zien groeien. 

WERKJUBILEUM ELISE BUIJS 
Op 1 juli was het zover, het werkjubileum van Elise. Op deze dag was zij 30 
jaar werkzaam bij Perspectief. Tijd om dus gezellig koffie te drinken met de 
deelnemers, collegae en vrijwilligers van de dagverzorging. Ook bij de 
Hartensoos waren mensen op de hoogte. De deelnemers gaven Elise een 
prachtige 'eet en drink- mand', met een mooie speech en lieve woorden. 
Ze werd ook verrast met een poster vol foto's van deze afgelopen 30 
jaar,……. de tijd vliegt! 
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