Nieuwsbrief februari 2017
Nieuws van Ontmoeten: zondagmiddag open & ontmoeten thuis
Zondagmiddag open
De ontmoetingsruimte is elke zondagmiddag van 14.00-16.00 uur open. De proef van de zondag openstelling is
met een maand verlengd tot april. De tijden zijn aangepast. Tijdens de vergadering van alle gastheren en
gastvrouwen onder leiding van Willie Peters werd dit besluit unaniem genomen.

“Willen we dit volhouden, dan moeten er gastheren
en -vrouwen bijkomen”, zeggen Willie Peters en
Tineke Brouwer, de coördinatoren van ontmoeten,
want we willen dat er twee mensen op het rooster
staan, dat is prettiger voor iedereen. Vandaar de
oproep om je aan te melden, als je zin hebt om voor
gezelligheid te zorgen in de ontmoetingsruimte. De
oproep geldt voor de doordeweekse dagen en de
zondag.
Ontmoeten thuis
In een vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat de zorgcoöperatie mensen bezoekt die graag thuis
iemand willen ontmoeten. De eerste contacten zijn inmiddels tot stand gekomen. Je kunt terecht bij Ies van Bavel
of Willie Peters als je graag thuis iemand ontmoet, of als je iemand kent die baat kan hebben bij bezoek aan huis.

“Ons Welzijn” en zorgcoöperatie Ravenstein weten elkaar te vinden
Interview met Aty van Hoorn, sociaal werker van “Ons Welzijn” en Bernadien Smit, ons bestuurslid.
“Je moet wel even vertellen dat “Ons Welzijn” resultaat van een fusie
is. Aanzet, Vivaan, RIGOM en MEE zijn samengevoegd in deze nieuwe
organisatie. Veel mensen weten niet, dat de diensten van
bijvoorbeeld een RIGOM, bij ons zijn ondergebracht”, zegt Aty.
Ze vervolgt dat in het werkgebied van de zorgcoöperatie vanuit “Ons
Welzijn” een sociaal team actief is. “We dienen hetzelfde doel,” aldus
Bernadien, “We willen bijdragen aan de mogelijkheden van mensen
om zelfstandig te wonen en aan de samenleving deel te nemen.

www.zorgcooperatieravenstein.nl

Mensen die geen groot eigen netwerk hebben, krijgen een steuntje in de rug. De activiteiten van “Ons Welzijn” en
die van de zorgcoöperatie vullen elkaar daarin prima aan en versterken elkaar, dat hebben we al regelmatig
ondervonden.”
Concreet betekent dit dat mensen attent worden gemaakt op de mogelijkheden van “Ons Welzijn” als een vraag
aan de zorgcoöperatie beter door een professionele kracht kan worden opgepakt, en andersom gebeurt het ook.
“We vergaderen regelmatig met elkaar, onderwerpen van overleg zijn de signalen die worden opgevangen. Hier
worden kansen en problemen besproken, maar het gaat nooit over personen”, legt Bernadien uit.
“Hebben jullie concrete voorbeelden?” vraag ik en gelukkig zijn die er. Aty vertelt dat een jonge alleenstaande
moeder een aantal vragen had aan “Ons Welzijn”. “De eerste vraag ging over opvang van het kind, maar al gauw
bleek dat zij hulp nodig had om haar financiën op orde te houden. Hier is een vrijwilliger van “Ons Welzijn” aan de
slag gegaan. Als zo’n vraag in het werkgebied van de zorgcoöperatie wordt gesteld, dan kloppen we bij jullie aan”.
Bernadien benadrukt dat ook vragen, die niet binnen vaste activiteiten van de zorgcoöperatie vallen, worden
opgepakt.
Zo is er een jongere die graag de Nederlandse taal oefent, omdat dat niet haar moedertaal is, een jongere in
Ravenstein kan daar hulp bieden. Een jong gezin dat niet alles goed geregeld krijgt, zoekt een ander jong gezin om
samen praktische zaken op te pakken, het gaat hier om beheer van financiën, het huis opruimen, de tuin
aanpakken.
Bernadien en Aty blikken nu al terug op de successen van de samenwerking. Anderhalf jaar bestaat de
zorgcoöperatie en de groei in ledental (340) en activiteiten is enorm. Het beeld dat alles draait om ouderen,
vervaagt langzamerhand. “Nog even en dan zijn we via Facebook mensen van alle leeftijden en met verschillende
vragen en behoeften met elkaar aan het verbinden. We beperken ons allang niet meer tot activiteiten op het
gebied van vervoer, ontmoeten, boodschappen en klussen. We hebben ook geleerd om naar de vraag achter de
vraag te luisteren. Mensen vragen om een klusje geklaard te krijgen, maar zijn vooral blij met de contacten die ze
krijgen. Dat geldt voor de vrager, maar zeker ook voor degene die graag iets voor een ander doet”, besluit
Bernadien.

Het kan altijd beter: ideeën zijn welkom
De zorgcoöperatie bestaat nu ruim 1 ½ jaar en wil ervoor zorgen, dat mensen in
Ravenstein en de omliggende dorpen elkaar helpen als dat nodig is.
De leden van Vervoer, Boodschappen, Ontmoeten en Klussen geven dit ieder op een eigen
manier vorm en met succes.
BOODSCHAPPEN
Rini Arts 06 57 32 44 84
Henk v.d. Giessen 0486 41 33 18

KLUSSEN
Wim Kuijpers 0486 41 11 35

ONTMOETEN
Willie Peters 06 52 59 29 94
Tineke Brouwer 0486 41 66 34

OPENINGSTIJDEN
Maandag, woensdag, donderdag,
vrijdag en zondag 14:00-16:00 uur

ADRES

Maar….misschien heb je ideeën om de activiteiten uit te breiden? Of heb je
een vraag naar een activiteit, die door leden van de Zorgcoöperatie kan
worden uitgevoerd. Wellicht heb je suggesties voor verbetering of
verandering van de bestaande activiteiten? Laat het weten! We zijn er blij
mee!
Je kunt je ideeën mailen aan het bestuur info@zorgcooperatieravenstein.nl,
of als je er liever iemand over spreekt, bel dan gerust één van de
coördinatoren van de werkgroepen, of één van de bestuursleden. Hun
telefoonnummers vind in het kader.

Hoek Marktsstraat 15/Lombardstraat

VERVOER
Marcel Verwoert 0486 41 14 73
of 06 23 74 07 47

OVERIGE VRAGEN
Ies van Bavel 06 30 10 40 07
Bernadien Smit 06 26 81 22 24
Reginald Schoofs 06 53 92 54 38
Jelle Massink 06 20 40 75 36
André Megens 06 24 64 47 55

Reserveer in je agenda: 6 april | Jaarlijkse ledenvergadering in Vidi Reo
De uitnodiging volgt binnenkort. Reserveer je de datum alvast in je agenda?

