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In Breda starten twee Buurtcirkels: één in de wijk Gageldonk en één in
de wijk Doornbos / Linie.
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Maandag 7 mei
17.00 uur - 19.00 uur

Een Buurtcirkel bestaat uit een groep mensen die bij elkaar in de buurt wonen en
elkaar kunnen helpen. Iedereen die meedoet heeft een persoonlijke hulpvraag
én kan een ander helpen. Op maandag 7 mei wordt er een informatieavond georganiseerd over de Buurtcirkel. Daar wordt uitleg gegeven over wat het precies
inhoudt en wat Buurtcirkel voor jou kan betekenen.
Tijdens de bijeenkomst zijn er mensen aanwezig die al meedoen en jou kunnen
vertellen wat het voor hun doet. Ook kun je kennismaken met de Buurtcirkelcoach, jezelf aanmelden voor de Buurtcirkel en vragen stellen. Er zijn broodjes
en soep aanwezig.

Waar?
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Heb je nog vragen over de informatieavond of over de Buurtcirkel? Neem dan
contact op met de Buurtcirkelcoach in jouw wijk!
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