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Zorgcoöperatie Ravenstein: ons netwerk voor onderlinge hulp- en dienstverlening in
Ravenstein, Huisseling, Demen, Dieden, Deursen, Dennenburg en Neerlangel
In deze Nieuwsbrief
- “Ons Moet” nieuwe naam van de ontmoetingsruimte
- Nieuws van het bestuur: Startsubsidie en Communicatiezaken
- In de schijnwerpers Rini Arts en Henk van der Giessen: “Eenzaamheid is de vraag achter de
vraag”.
“Ons Moet” nieuwe naam voor de ontmoetingsruimte, een cadeautje van de Sint.
De opening van de ontmoetingsruimte van
Zorgcoöperatie Ravenstein greep de Sint
aan om zijn gehoor uit te leggen waar het
woord ‘ontmoeten’ vandaan komt. In de
trouwzaal van het voormalig Raadshuis
sprak hij: “Ontmoeting is eigenlijk een
Brabants woord. Koffie, thee, koekjes het
waren echt dingen van “Ons Moet”. De
gezelligheid, de laagdrempeligheid,
gastvrijheid zijn echt “ons moet d’r ding”.
Je begrijpt wel: wanneer je dat wat sneller
uitspreekt en na enige verbastering is dat
geworden: ‘ontmoeting’”, sprak de Sint en
vervolgde “Ik mag jullie uitnodigen om mee
te gaan naar een ruimte voor echte “onsmoet-der dingen”.

Openingstijden

Voorzitter André Megens dankte Sinterklaas en prees de initiatieven van Nelly, Karin en de andere
betrokken van de voormalige stuurgroep. “Ons Moet” is vanaf nu in elk geval elke maandagmorgen van
10.00- 12.00 uur en elke donderdagmiddag van 14.00 uur- 16.00 uur geopend. Adres: Markstraat 15
(Fiezie) hoek Lombardstraat. Tussen kerst en de jaarwisseling is “Ons Moet” ook op

maandagmorgen geopend van 10.00-12.00 uur. Iedereen is welkom

Nieuws van het bestuur
“De gemeente Oss heeft onze Zorgcoöperatie een startsubsidie van € 10.000,-- toegekend. Dat
is belangrijk en goed nieuws, want het geeft ons bestaanszekerheid. Samen met de bijdrage van
onze ruim 250 betalende leden, beschikken we nu over een behoorlijk budget”,
aldus Jelle Massink, penningmeester. “Maar ons beleid blijft: gesloten beurs. Het geld
gebruiken we bijvoorbeeld voor de huur van “Ons Moet”, het uitbrengen van de Nieuwbrief en
het drukken van folders.
“Ook voor de website en het foldermateriaal zoeken we naar mensen die hun diensten gratis
beschikbaar willen stellen. We hebben Rafael van de Griend bereid gevonden de website gratis
te bouwen. Jan Barnard heeft prachtige foto’s gemaakt en er worden cartoons getekend. Alles
met een dichte knip” vertelt Maarten Smulders, bestuurslid communicatie. De website gaat in
januari online, tegelijkertijd verspreiden we onze folder. Op allerlei plaatsen komt de
belangrijkste informatie van onze Zorgcoöperatie beschikbaar.
Coördinatoren van de Boodschappendienst

Als de koffie gezet is en de koekjes op tafel staan, raken we aan de praat over het werk van Rini en Henk
voor de Zorgcoöperatie. Henk: “Wij hebben afgesproken dat we de weken verdelen, ik sta voor de
oneven, en Rini voor de even weken. In mijn weken zijn nog geen vragen gesteld, en zo hoort het ook”.
”Want”, zo gaat Henk verder, “dat betekent dat mensen het zelf redden, met vrienden, familie en

buren. De meeste zorg wordt onderling geregeld. Mensen doen het gewoon vanzelf, zonder
tussenkomst van onze coöperatie”.
“Loop maar achterom”, zegt Rini, als ik de
afspraak voor dit interview maak. Als ik
aankom, staan Henk en Rini in de tuin te
buurten. Binnengekomen zie ik Christien Arts
genoeglijk in de huiskamer zitten borduren.
“Mijn lust en mijn leven”, lacht ze. Ze heeft net
een nieuwe knie, moet zich dus ontzien en dat
valt niet mee. “Maar ik heb een goede
mantelzorger”, glundert ze. Gelukkig loopt ze al
en dat wandelingetje gaat iedere dag een beetje
verder.
In de schijnwerpers: Rni Arts en Henk van der Giessen
De vraag achter de vraag : Eenzaamheid
Alle vragen om diensten die tot nu toe gesteld zijn, kwamen in de even weken aan de orde. Dat waren
steeds de weken van Rini. Hij vertelt: “We kregen vragen via het RIGOM. Een mevrouw van ongeveer 80
jaar kon haar boodschappen niet zelf doen. Ik ben haar gaan bezoeken en heb haar gekoppeld aan een
mevrouw die zich hiervoor had opgegeven. Ze wonen dicht bij elkaar. De klik was er meteen.” Na enkele
weken zagen ze die hulpvraagster toch zelf haar boodschappen doen, met haar rollator liep ze door
Ravenstein, en zo kwamen ze achter de echte vraag: “Niet het niet zelf boodschappen kunnen doen,
maar de grote eenzaamheid was het probleem. We hebben toen Willie Peters ingeschakeld. Het samen
boodschappen doen houden we voorlopig nog wel aan, want dat vindt ze heel gezellig, maar
ondertussen werken we ook aan de echte vraag, de vraag om ontmoeting”.
Rini en Henk zijn het roerend met elkaar eens. ”De Zorgcoöperatie is er voor mensen die nauwelijks een
eigen netwerk hebben. We mogen daarbij niet gaan concurreren met andere instanties, maar juist
samenwerken en aanvullen”. Ook uit andere vragen die Rini heeft gekregen blijkt de eenzaamheid van
mensen de achterliggende vraag. Zo proberen ze bijvoorbeeld ook een veel jongere man uit zijn
isolement te krijgen.
Koude Prak
“Hoe sporen we die eenzamen dan op”, vraag ik. ”Door heel veel publiciteit, door allemaal onze oren en
ogen open te houden, door aanvullend te willen zijn op andere organisaties, door samen te werken met
huisartsen en andere hulpverleners” zegt Henk.
Rini besluit: “Bij het maaltijd rondbrengen, waar ik ook aan mee doe, werd de vraag gesteld of vrijwillige
maaltijdbezorgers ook bereid zijn de maaltijd op te warmen en aan tafel te zitten tijdens het eten,
gewoon voor de gezelligheid. De bedoeling is dat de mensen niet helemaal alleen een kouwe prak eten,
want dan gun je geen mens. Daar was toen weinig animo voor bij de maaltijdbezorgers. Misschien
moeten we als Zorgcoöperatie die vraag oppakken”.
Boodschappen doen en medicijnen ophalen Rini Arts 06 57324484 Henk v.d. Giessen: 0486-413318
Klussen Wim Kuijpers 0486 411135
Ontmoeten:Willie Peters 06 52592994 Tineke Brouwer 0486 416634
Openingstijden Maandagmorgen van 10.00 -12.00 uur en donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur
Vervoer Ad de Louw 0486 411192 of 06 51729676
Algemene informatie over diensten : bestuursleden Ies van Bavel tel 06-30104007, Bernadien Smit
06-26812224, Reginald Schoofs 0653925438
Lid worden? Meld je aan bij Evert van Schoonhoven, secretaris tel 06-53872580 Jelle Massink, penningmeester
06-20407536 of André Megens, voorzitter, 06-24644755
E-mail zorgcooperatieravenstein@gmail.com IBAN: NL16RABO0306393182 Vereniging Zorgcoöperatie
Ravenstein

