Nieuwsbrief december 2016
Uitnodiging bijeenkomst: Ontmoeten thuis en in de ontmoetingsruimte
25 januari 2017 | 19:30 uur | de Nestor, Vidi Reo
Voor wie? Gastheren en gastvrouwen van de ontmoetingsruimte van onze Zorgcoöperatie en belangstellenden
die actief willen worden bij bezoeken aan huis.
Doel van deze bijeenkomst is om het ontmoeten thuis en het ontmoeten in de huiskamer van de Zorgcoöperatie
te bespreken en een stap vooruit te zetten. Je bent van harte welkom als je je hiervoor wilt inzetten. Voor meer
informatie kun je terecht bij Willie Peters en Tineke Brouwer.
Ontmoetingsruimte open op zondag:
Regelmatig borrelt de vraag op of in de ontmoetingsruimte op zondag koffie/thee gedronken kan worden. We
gaan dat uitproberen. Op de volgende zondagen is iedereen ook welkom in onze huiskamer van 11.30 uur-13.30
uur:
 Maandag 26 december (tweede kerstdag)
 Zondag 8 januari
 Zondag 15 januari
 Zondag 22 januari
Het gaat hier om een proef. We zullen op de bijeenkomst van 25 januari met elkaar bespreken of en hoe dit
experiment kan worden voortgezet. We zien je dus graag komen voor een gezellig zondag-koffie/thee-uurtje,
want we hopen stiekem dat dit experiment een succes wordt en dat in de huiskamer op zondag gezellig
gebuurt wordt.
Samen kijken
In de ontmoetingsruimte hebben we een beamer, een videospeler en een dia-apparaat. Wij vinden het gezellig en
interessant om af en toe eens wat beelden te bekijken. Soms gaat dat over oud-Ravenstein, maar ook nieuws
wordt bekeken. Volgens velen is er in Ravenstein heel wat materiaal in omloop. De gasten, gastheren en
gastvrouwen hebben inmiddels gemerkt hoe gezellig dat is. Heb je dus film/foto/video materiaal, laat het Willie
Peters weten! Natuurlijk wordt er goed voor je spullen gezorgd en komt alles netjes terug.

Een middagje Ontmoeten
Frans Kil, Riny van Munster en Marian Thijssen hebben het over bridgen als ik de huiskamer van de
zorgcoöperatie binnenstap. Een halfuurtje later komen Bets en Ad de Fijter binnen. Dat heeft even wat tijd nodig.
De entree van de ontmoetingsruimte is niet bepaald laagdrempelig, dus met die rolstoel is het even rommelen. Ik
mag vragen wat ik wil, soms gaat dat in onderonsjes, soms doet het hele gezelschap mee in het gesprek. Als de
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koffie en thee worden ingeschonken, wordt pas duidelijk wie hier de gast is en
wie de gastvrouwen zijn. En zo hoort dat ook.
Onderonsje met Frans Kil
“Soms ging het enige diepgaande gesprek dat ik op dag voerde, tussen de
caissière en mij. Inhoud was de vraag of ik een bonnetje wilde en het antwoord
dat ik dat niet hoefde. Nadat mijn vrouw was opgenomen in het verzorgingstehuis
en vervolgens haar overlijden, nu anderhalf jaar geleden, had ik de keuze: Achter
de geraniums of eruit.” Zo leidt Frans zijn verhaal in. Frans komt elke week naar de ontmoeting. Hij vindt het
vooral aangenaam dat de gastheren/vrouwen steeds wisselen. Zo kom je allerlei mensen tegen en heb je ook
steeds andere gesprekken. Hij staat op de lijst om boodschappen voor of met leden van de zorgcoöperatie te
doen.
Meer lezen? Het vervolg van het interview lees je op de website: www.zorgcooperatieravenstein.nl

Zorg voor elkaar: boodschappen
We zijn op bezoek bij Wim van de Siepkamp, die lid is van de Boodschappenclub van de Zorgcoöperatie. Hij is de
vaste “boodschapper” van mevr. Marie van Vlijmen, die vanwege haar fysieke beperkingen alleen het huis niet
meer uit kan. Iedere week gaat hij voor Marie naar de supermarkt om haar voorraad weer aan te vullen. Vaak
staat er op dan ook iets lekkers op de rol, wat ze later, onder het genot van een kopje koffie, gezellig samen
opeten.
Hij is bij Marie terecht gekomen, al vóór dat de Zorgcoöperatie bestond; zijn
toenmalige vriendin deed via de Rigom deze klus, en Wim zorgde in de
tussentijd dat de tuin op orde werd gebracht. Sinds het verbreken van de
relatie doet Wim beide klussen, zij het de tuin tegen een vergoeding. Wanneer
we Marie vragen hoe het voor haar is, gaat ze uitgebreid op haar praatstoel
zitten, vertelt hoe haar leven is verlopen, hoe ze haar enige zoon, haar man en
haar latere vriend is verloren en nu weer alleen in het leven staat.
Bij herhaling geeft ze aan hoe blij ze is met “zonne goeie mens” als Wim. Marie
maakt een lijstje en Wim haalt het. Hij krijgt haar portemonnee mee en betaalt
daaruit. Pinnen doet hij niet, hij wil het graag zuiver houden, er gebeurt té
vaak iets vervelends rond de financiën met oudere mensen én hij wil niet in
privézaken van mensen verwikkeld raken. Marie vindt dat prima, zij heeft weer
iemand anders met wie ze af en toe zelf geld gaat pinnen, zoals ze ook hulp
heeft om te douchen en de kousen aan- en uit te trekken.
Met Wim heeft ze inmiddels een soort vriendschappelijke band; toen ze jarig
was verraste hij haar met een bezoekje, iets dat ze erg fijn vond. Hij is ook eens
met haar naar haar zus in Beneden Leeuwen geweest.
Wim geeft aan dat dit niet bij alle Boodschappenklussen zo verloopt; hij heeft
ook een vast contact met een andere mevrouw, die hij thuis ophaalt en bij de
supermarkt afzet, om haar daarna, met boodschappen, weer veilig thuis af te
leveren. En ook deze mevrouw is blij met de dienstverlening van de
Zorgcoöperatie en dus met Wim.
Heb je een vraag? Neem dan contact op met één van de coördinatoren of
stuur een mail aan boodschappen@zorgcooperatieravenstein.nl

