Zorgcoöperatie Ravenstein NIEUWSBRIEF oktober 2015
Zorgcoöperatie ons netwerk voor onderlinge hulp- en dienstverlening in
Ravenstein, Huisseling, Demen, Dieden, Deursen, Dennenburg en Neerlangel
Van voorzitter André Megens
Met veel plezier kan ik jullie melden dat de eerste diensten zijn verleend. Na de vorige nieuwsbrief zijn
boodschappen gedaan, werden medicijnen opgehaald, een heg geknipt en zijn enkele ritjes verzorgd. De leden die de
diensten hebben geleverd en de vragers waren in alle gevallen enthousiast.
Op dit moment zijn we druk in gesprek met de gemeente. Onderwerpen van gesprek zijn de ontmoetingsruimte,
gemeentelijk beleid en de samenwerkingsverbanden die voor onze zorgcoöperatie van belang zijn. Het bestuur werkt
daarnaast aan communicatie, denk aan zaken als logo, folder, website en perscontacten. We streven ernaar om dat
zoveel mogelijk met gesloten beurs te doen. Over dit alles lees je in een volgende nieuwsbrief, die je op zijn
allerlaatst aan het begin van de volgende maand krijgt. In deze editie gaat het over clusters en coördinatoren. Dat is
het hart van de vereniging, daar gebeurt het allemaal. Eerst even de informatie beknopt op een rij, vervolgens
vertellen we per cluster welke diensten geleverd worden en stellen we de coördinatoren aan u voor. Ik hoop de
volgende keer te kunnen melden dat we, de coördinatoren het kei druk hebben met het bij elkaar brengen van vraag
en aanbod.

Boodschappen doen en medicijnen ophalen
Rini Arts: 06-57324484 en
Henk v.d. Giessen: 0486-413318

Klussen
Wim Kuijpers: 0486-411135

Ontmoeten
Willie Peters: 06-52592994 en
Tineke Brouwers: 0486-416634

Vervoer
Ad de Louw: 06-51729676

Boodschappen doen en medicijnen ophalen
Wat doen we?
Wil je graag je boodschappen in huis hebben, maar lukt het je tijdelijk niet om dat zelf te doen, dan kan een van onze
leden je van dienst zijn. Vind je het fijn om samen met een van onze leden boodschappen te gaan doen bij de
supermarkt, dan is dat ook mogelijk. Wil je graag met de auto naar een winkel wat verder weg, dan kan dat ook. Is
het nodig dat er medicijnen moeten worden opgehaald bij de dienstdoende apotheek, dan staat een van onze leden
voor je klaar. Medicijnen worden ook in de weekenden en na sluitingstijd opgehaald. Je betaalt een
benzinevergoeding van 25 cent per kilometer.
Hoe werkt het?
Heb je een vraag, dan kunt u een van de coördinatoren benaderen.
Even voorstellen: Rini Arts vertelt dat hij de laatste 30 jaar van zijn werkzame leven altijd met mensen bezig is
geweest, hij heeft van nature een zorgzame inborst. Het viel hem dan ook zwaar om dat na zijn pensionering te
moeten missen .Hij heeft bij de KBO en Rigom gevonden wat hij kwijt was geraakt en hij ziet het werk voor de
zorgcoöperatie als een logisch verlengstuk van waar hij toch al graag bezig is. Henk van der Giessen is geboren in
het westen en in 1980 met zijn gezin in Ravenstein komen wonen. Hij heeft een slagvaardige instelling, wil graag
meedoen aan de zorgcoöperatie. “We laten ons niet klein krijgen!” aldus Henk.

Klussen
Wat doen we?
De leden van het cluster klussen kunnen voor jou lichte werkzaamheden in en om het huis verrichten. Zoals stekkers
aan apparatuur zetten, een lampje ophangen, een lekkende kraan repareren, of uitleg geven bij het gebruik van
apparatuur. Ook lichte werkzaamheden in de tuin behoren tot de mogelijkheden. Het kan ook zijn dat we je verder op
weg helpen door te bemiddelen als het om een klus gaat die onze leden zelf niet uit kunnen voeren.
Hoe werkt het?
Lid worden? Meld je aan bij Evert van Schoonhoven, secretaris tel 06 - 53872580
E-mail zorgcooperatieravenstein@gmail.com
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Heb je een vraag, dan bel je de coördinator. Hij neemt contact met je op en bekijkt welk lid het best de klus kan
klaren en maakt hierover een afspraak met je. De klus wordt gratis gedaan, materiaalkosten zijn voor rekening van de
vrager.
Even voorstellen: Wim Kuijpers is 60 jaar jong, hij werkt bij Enexis op de afdeling storingen. Voor zorgcoöperatie
gaat hij graag aan de slag omdat het hem erg veel voldoening geeft om voor anderen klussen op te knappen. Vooral
als mensen zelf een beperking ondervinden waardoor het niet lukt, dan staat Wim graag klaar. Hij kan dan ook bijna
niet wachten tot de eerste klus geklaard kan worden.

Ontmoeten
Wat doen we?
De meeste mensen willen andere mensen ontmoeten, ook om op die manier actief betrokken te blijven bij het wel en
wee van de gemeenschap. Daarom zijn wij op zoek naar een ontmoetingsruimte. Op dit moment zijn we druk bezig
met het vinden van een geschikte locatie
Zodra we je meer kunnen vertellen over locatie en activiteiten, hoor je van ons.
Even voorstellen: Willy Peters woont hier sinds 1980, hij was 43 jaar werkzaam in het basisonderwijs, eerst als
leraar later als directeur. Hij heeft zich wel altijd ingezet voor Jeugdwerk Ravenstein. Willy houdt van organiseren en
is vooral een gezelligheidsdier. Niet zo heel handig, zegt hij zelf en autorijden vindt hij niet leuk. Mensen ontmoeten
en het gezellig maken, dat is Willy zijn drijfveer om zich als coördinator in te zetten. Tineke Brouwer is actief als
vrijwilliger in de Wellen in Oss en op school in Ravenstein. Tineke gaat graag met mensen om, zowel door in
gesprek te gaan als door samen activiteiten te ondernemen. Ze kan niet wachten om in de ontmoetingsruimte aan de
slag te gaan.

Vervoer
Wat doen we?
In onze regio is openbaar vervoer niet altijd optimaal, vandaar onze vervoersdienst. Je kunt ons vragen voor vervoer
naar het ziekenhuis, de opticien, de fysiotherapeut of andere hulpverlenende instanties. Maar ook als je voor de
gezelligheid ergens naartoe wilt en je het vervoer niet kunt regelen, rijden we je graag. Er zijn natuurlijk wel grenzen
aan de afstand en de tijd. Je betaalt een kilometervergoeding van 25 cent en eventuele bijkomende kosten.
Hoe werkt het?
Wil je graag ergens heen, maar krijg je het vervoer niet geregeld, bel dan de coördinator. Hij kijkt of we aan je
verzoek kunnen voldoen.
Even voorstellen: Ad de Louw woont in Deursen en vindt het een uitdaging om samen de zorgcoöperatie op te
zetten. Hij is daarom coördinator van dit cluster geworden en verwacht dat er veel vraag zal zijn en dat heeft hij het
liefst. Want Ad vindt het mooi om anderen een plezier te doen.
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