
 Woensdag 23 mei 2018    7   
 Burgemeester kookt goulash voor 
vrijwilligers Geitenwei   

 Boxtel - “De burgemeester heeft bijna drie uur staan te roeren”, aldus Anky van den Broek, 
de voorzitter van Stichting Geitenwei. Burgemeester Mark Buijs roerde daar woensdag al 
die tijd in een grote pan goulash, die hij klaarmaakte voor de vrijwilligers van de Geitenwei. 
Tijdens het koken sprak hij met enkelen en werd nogmaals de maatschappelijke functie van 
dit initiatief duidelijk.

    De 25 tot 30 aanwezigen genoten van de 
heerlijke pan goulash die de burgemeester 
voor ze had gekookt. Wat overbleef konden 
de vrijwilligers mee naar huis nemen. Volgens 
Van den Broek werd de aanwezigheid van de 
burgemeester gewaardeerd: “Zo ziet hij ook 
eens wat er hier allemaal gebeurt. Er komen 
regelmatig buurtbewoners langs om een 
praatje te maken. Van sommigen weet ik 
gewoon dat het het enige gesprek is dat zij 
die dag zullen voeren. Daarom vind ik dat 
ook belangrijk.”

    Die maatschappelijke functie viel de 
gemeente ook op, getuige het bedankje aan 
de vrijwilligers. Die waren er overigens niet 
allemaal, want het zijn er zo’n 40 in totaal. Er 
zijn eigenlijk drie verschillende groepen 
vrijwilligers volgens Van den Broek: de 
klusjesmensen, de dierenverzorgers en de 

activiteitenbegeleiders. Die laatste categorie 
heeft niet zo veel met dieren, maar meer met 
de mensen die op en om de Geitenwei 
komen. “Sommigen van hen doen al 30 jaar 
verschillende activiteiten”, aldus Van den 
Broek.

    Volgens de voorzitter is er de laatste weken 
veel aandacht voor de Geitenwei: “Tijdens 
de hitte enkele weken terug bijvoorbeeld. 
Toen kregen onze vrijwilligers dozen ijs 
aangeboden!” Ook deze week staat de 
Geitenwei in the picture: de vrijwilligers lopen 
mee in de collecte voor het Oranje Fonds. De 
helft van de opbrengst mag de Geitenwei 
zelf houden. Er wordt nog wel gezocht naar 
voldoende collectanten, dus als je je wilt 
opgeven kun je je melden op  ankymoonen@
hotmail.com . De collecte zal plaatsvinden in 
de directe omgeving van de Geitenwei. 

 Boxtel is een bedrijvige gemeente met 
veel, heel veel ondernemers. Wie zijn 
die mensen en wat doen ze precies? In 
‘Ondernemend Boxtel’ leer je steeds een 
nieuwe lokale ondernemer kennen, die 
je vertelt over zijn of haar bedrijf en 
drijfveren. Deze week Sonja Vlaar van 
Attune.

    De van oorsprong Limburgse, maar nu in 
Boxtel wonende Sonja Vlaar heeft het 
woord ‘feedback’ als een rode draad 
door haar onderneming heen lopen. Het 
nieuwe logo van Attune, het Engelse 
woord voor afstemmen, is vorig jaar 
ontworpen door studenten van SintLucas 
en bestaat uit twee stemvorken die in het 
midden een hart vormen.

    Attune begeleidt mensen bij hun 
persoonlijke ontwikkeling met een 
diagnose van hun talenten. Door dit 
inzicht gaan mensen beter samenwerken 
en blijven ze optimaal inzetbaar op de 
arbeidsmarkt. Sonja doet dit door middel 
van coaching, training en assessments.

    Attune bestaat sinds 2004 en was eerst 
gevestigd in het kantorenpark aan de 
Bosscheweg. Eerst werkten vijf profes-
sionals voor haar, maar sinds de crisis 
werkt Sonja als eenpitter bij de klant, op 
diverse flex-locaties en sinds kort ook op 
de Brede Heide in Boxtel-Lennisheuvel.

    Sonja richt zich vooral op het ontwik-
kelen van de persoonlijke talenten: 
“Iedereen heeft die, maar je moet wel 
weten welke. Als je je talenten kent, weet 
je ook welk pad je het beste kunt inslaan 
om je leven en werk de grootste kans van 
slagen te geven.”

    Sleutelwoord is daarbij het begrip 
‘feedback’, niet te verwarren met ‘kritiek’. 
Sonja houdt mensen graag een spiegel 
voor en leert hoe je feedback kunt geven 
en ontvangen waarbij je ze in hun waarde 
laat. Ook traint ze managementteams in 
het organiseren van feedback.

    Klanten van Attune staan vaak op een 
kruispunt in hun leven of werk. Het kan 
zijn dat er een andere weg moet worden 
ingeslagen, privé of zakelijk. Of het gaat 
om een bedrijf dat in de interne commu-
nicatie de samenwerking wil verbeteren 
of wil weten wat de capaciteit is van de 
werknemers of teams om een veran-
dering door te voeren.

    Daar waar veel coaches hun cliënten 
enkel in levenden lijve ontmoeten, 
bestaat bij Attune de mogelijkheid sessies 
(deels) online te houden bijvoorbeeld 
met teleconferentie of webinar. Dan 
hoeven cliënt en coach niet te reizen en 
kunnen ze elkaar toch in de ogen kijken.

    Attune opereert ook internationaal. Zo 
ging Sonja afgelopen jaar twee keer naar 
Mozambique en naar Portugal. Daar 
werkt ze samen met internationale 
organisaties in projecten waarbij 
studenten hun loopbaan kunnen 
inrichten met de talenten die ze al van 
nature hebben en die voor bedrijven 
waardevol zijn.

    Maar is dat dan niet een enorm verschil, 
die Afrikaanse cultuur ten opzichte van 
de Europese? Volgens Sonja niet: 
“Coaching is mensenwerk; het krijgen 
van kritiek vinden ze in Afrika, maar ook 
in Boxtel niet leuk. Van goede feedback 
groeit iedereen.”

    Kan Attune wat voor jou betekenen? 
Neem dan contact op met Sonja en vraag 
vrijblijvend een (online) inspiratiesessie 
aan.

    Attune 
06-51762344 • sonja.vlaar@attune.nl.
www.linkedin.com/in/sonjavlaar/ 

 Attune   

Doe mee met de GRATIS Kennismakingsweken van 
Rugby Club Ducks op dinsdag 29 mei, 5, 12 en 19 
juni vanaf 19.30 uur. 

Voetboog 22  
(Sportpark Den Wielakker op Munsel) in Boxtel

Ontdek sportiviteit, teamspirit  
en respect. Ontdek rugby!

Voor  
iedereen  
van 12 
jaar en 
ouder

www.vanderwijstkleinvak.nl

Loopt de rits van uw jas, broek, rok, laars 
of tas open? Wij kunnen deze in vele 
gevallen repareren zonder de rits te 

vervangen! Ook drukknopen, nestelringen, 
et cetera vervangen wij direct!

WAAR? Bij van der Wijst Kleinvak. 
Donderdag op de weekmarkt in Vught 

Moleneindplein van 12.00-17.00. Vrijdag 
op de weekmarkt te Boxtel van 8.00-12.30.

RITS STUK?

Natasja Fashion breidt uit
   Boxtel - Zoals zij zelf op Facebook laat 
weten, verhuist Natasja Willems haar 
succesvolle winkel Natasja Fashion ‘na veel 
slapeloze nachten’ naar het naastgelegen 
pand. Per 1 oktober is haar winkel te vinden 
op Rechterstraat 6b. 

   Hoewel de onderneemster aangeeft het 
moeilijk te vinden haar winkel ‘om te ruilen’, 
gaat ze ervoor: “ik besef ook dat er super-
leuke nieuwe kansen en mogelijkheden 
liggen.” Daarbij denkt Willems aan 
uitbreiding van het assortiment, de verkoop 
van grote maten kleding en samenwerking 
met andere ondernemers. “Je kunt hierbij 
denken aan een beauty of leuke workshops 
die gegeven kunnen worden”, zo schrijft ze 

op Facebook. “Ik hoop ook dat we zo een 
steentje bij kunnen dragen om het centrum 
van boxtel wat bruisender te maken.”

DOWNLOAD DE MOOIBOXTEL APP
Zoek 'Enjoj' in de App Store of Play Store.

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.

Burgemeester Mark Buijs verzorgde een warme maaltijd voor de vrijwilligers van de Geitenwei. 
(Foto: Stichting Geitenwei)


