november 2020

PREVENTIETEAM EINDHOVEN

Beste buurtpreventen,

Vrijwel iedereen van jullie heeft wel eens de BuurTent of het Preventieteam gezien. Het
Preventieteam Eindhoven bestaat al ongeveer even lang als Buurtpreventie Eindhoven.
Momenteel bestaat het team uit 5 vrijwilligers.
Vrijwilligers die allemaal een buurtpreventie achtergrond hebben. Oorspronkelijk bestond de
inzet alleen uit voorlichting geven over inbraakpreventie maar nu worden we ook ingezet voor
andere preventie activiteiten zoals fietsendiefstal en handhavingsacties etc. Politie en
Stadstoezicht zijn er ook altijd bij.
Normaal gesproken wordt de BuurTent gemiddeld 2 keer per maand ingezet. Het komt voor
dat een coördinator van Buurtpreventie vraagt om inzet van de BuurTent voor het werven van
extra buurtpreventen.
Maar ook de Politie of de gemeente kan een beroep op ons doen.
Natuurlijk moet de BuurTent op- en afgebroken worden. Hetzelfde als bij het opzetten van
een nieuwe tent op de camping is de eerste keer het moeilijkste. Daarna gaat het steeds
vlugger.
Het leukste aan dit vrijwilligerswerk zijn de vele contacten met de mensen die eens komen
kijken. Vaak leuke gesprekken en je kunt de mensen ook nog laten zien hoe ze hun huis beter
kunnen beveiligen of tips op andere gebieden geven.
In het nieuwe jaar willen we extra aandacht gaan geven aan voorkoming van digitale fraude.
We hebben foldermateriaal maar we moeten nog iets slims bedenken om dit onderwerp goed
te kunnen presenteren.
We zoeken nog extra vrijwilligers. Nadrukkelijk vragen we ook naar vrouwelijke collega’s.
Je hoeft geen technisch achtergrond te hebben. Veel belangrijker is enthousiasme. Je moet het
leuk vinden om in gesprek te gaan met mensen.
Als iemand toevallig verstand heeft van sociaal media en hoe we dit thema goed onder de
aandacht kunnen brengen, zou dat een welkome aanvulling zijn. Uiteraard gaan we er voor
zorgen dat de nieuwe vrijwilligers goed opgeleid worden.
Er staat ook een kleine vergoeding tegenover voor de inzet per keer.
Nieuwsgierig? Interesse? Ik zou zeggen; loop eens een keertje mee. We hopen op
aanmeldingen.
Dit kan je doen via i.b.preventieteam@gmail.com of preventieteam@eindhoven.nl .

