
	

	 	

ONTMOETEN IN ONS MOET OF 
THUIS. 
De leden die actief zijn in “Ons Moet” 
hebben het druk. Ze slagen er in om 4 
middagen per week gasten te 
ontvangen. Bovendien zijn ze volop aan 
de slag om na de zomer mensen, die 
daar behoefte aan hebben, thuis te 
ontmoeten. Coördinator Willie Peters 
vertelt: 
 
HUISKAMER ONS MOET 
“Natuurlijk is er commentaar, de ruimte 
is te klein, de naam is niet goed, we 
kunnen niet buiten zitten, er is weinig 
daglicht, de huur is hoog. Allemaal 
waar”, zegt Willie, “We werken ook 
steeds aan verbetering”. Toch kijkt 
Willie samen met Tineke Brouwer en de 
vele gastheren en gastvrouwen liever 
naar alle positieve ontwikkelingen. “We 
hebben het zomerrooster tot en met 
september helemaal compleet, dus 
onze gasten kunnen gewoon de hele 
zomer door bij “Ons Moet” terecht”. 
Nieuwe activiteit de boekenkast is al 
weer een reden om naar de 
ontmoetingsruimte te komen. Bezoekers 
kunnen gratis een boek mee naar huis 
nemen en de gelezen boeken geven 
aanleiding tot levendige gesprekken. 
Aan boeken geen gebrek, Willie: “Doe 
maar geen oproep voor boeken in de 
Nieuwsbrief, anders is de ruimte straks 
echt te klein”. Een gastvrouw van “Ons 
Moet” heeft de beschikking  
over een duo-fiets en wil die graag 
inzetten samen om een fietstocht te  

maken. Dit kersverse initiatief is in 
samenwerking met T.I.R. (Toeristisch 
Informatiepunt Ravenstein) tot stand 
gekomen. 
NIEUWE ACTIVITEIT: ONTMOETING THUIS 
Een werkgroep werkt hard aan de 
voorbereiding van deze nieuwe activiteit  
en dat moet zorgvuldig gebeuren. 
Sommige mensen komen niet 
gemakkelijk hun huis uit en vinden het 
wel plezierig om iemand thuis te 
ontvangen. Het signaal dat er behoefte 
is aan ontmoeting thuis, komt van 
verschillende kanten. Ies van Bavel trekt 
vanuit het bestuur de kar van deze 
activiteit. Zij legt het eerste contact, als 
er een wens is voor ontmoeting thuis. Er 
komen een of twee vaste 
contactpersonen voor ieder die graag 
bezoek krijgt. Willie onderhoudt, als 
coördinator, het contact tussen de 
huisbezoekers onderling. “Er komt heel 
wat bij kijken”, vertelt Willie. “Natuurlijk 
hebben de mensen, die we thuis 
ontmoeten, recht op privacy, gaan we 
goed kijken naar het doel van de 
huisbezoeken en bespreken we hoe we 
het meest noodzakelijke registreren. 
Continuïteit is heel belangrijk, vaste 
bezoekers en niet iedere keer een 
ander persoon over de vloer, dat is de 
ene kant. Aan de  
andere kant is ook de belasting van de 
huisbezoeker een belangrijk 
aandachtspunt, de bezoekers willen we 
dan ook goed voorbereiden op  
hun taak”. Ies van Bavel is daar samen  
met Litjoe van Maurik, Koos de Best, 

Mieke Megens en Willie mee bezig. 
Mensen, die graag thuis iemand 
ontmoeten, kunnen zich melden bij Ies 
van Bavel of Willie Peters. Maar soms 
lukt dat melden niet zo gemakkelijk. 
Daarom wordt een beroep gedaan op 
huisartsen, Rigom, Welzijnswerk etc.  
“Behalve deze instanties kunnen buren 
en familie contact met ons op te nemen. 
Natuurlijk doen we ook op een beroep 
op onze leden: heb oog voor elkaar.  

 
Als je vermoedt, dat iemand in je buurt 
het prettig zou vinden om thuis iemand 
te ontmoeten, dan horen we dat graag”, 
besluit Willie. Er zijn afspraken gemaakt 
met andere instanties, zoals de 
Zonnebloem, om over de verdere 
uitwerking nader te  
overleggen.  
In de volgende Nieuwsbrief meer over 
deze activiteit. 
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HET AANTAL KLUSVRAGEN GROEIT 
GESTAAG 
Wim Kuipers is wel te porren voor een 
praatje, als ik een afspraak maak, is het 
meteen goed. “Dan kleed ik me even 
om, want ik was in de tuin aan het 
werk”, zeg ik, Wim: “Doe maar niet, dan 
hoeven wij dat ook niet”. 
Zaterdagmorgen, kersentijd, Wim heeft 
het druk, maar er is altijd tijd. 
Computerhulp 
Ter zake, want er is veel te doen. “Het is 
machtig mooi” zegt Wim, “we merken 
dat er meer vragen komen. 
Computerhulpvragen komen steeds 
meer binnen. Gelukkig hebben we 
behalve René Zwijsen, nu ook John Bol, 
Gerard van de Loop en Reginald 
Schoofs die de handen uit de mouwen 
steken. Laatst was er een mevrouw uit 
Deursen met een computervraag, ik 
stelde voor René te  
bellen. “Goh, doet René dat, die woont 
hier om de hoek, nou dat vraag ik dan 
zelf wel”, zei die mevrouw. “Dat is 
natuurlijk het mooiste”, vindt Wim, “dat 
mensen via de Zorgcoöperatie elkaar 
vinden als ze iets nodig hebben, ik ga er 
dan gauw tussenuit”. Na het bericht in 
de krant over de computerhulp, kwam er 
ook een vraag vanuit Herpen. Wim heeft 
toen onze voorzitter, André Megens 
gevraagd wat te doen. Na overleg met 
de voorzitter van de Herpense 
Zorgcoöperatie, geven we die mijnheer  
hulp vanuit Ravenstein, omdat ze in 
Herpen geen computerhulp kunnen 
bieden.  
 
HUIS-TUIN- EN KEUKENKLUSSEN 
Een dakgoot schoonmaken, een 
stopcontact aanleggen, het slot van de 
poort repareren, een paal van de 
schutting vervangen”. Wim leest voor uit 
de klussenadministratie. “Het mooie is 
de snelheid waarmee de klus geklaard 
wordt. Ik bel naar iemand die op de 
klussenlijst staat en die gaat vaak 
dezelfde dag, of de volgende dag aan  
 

de slag. Daar zijn klusvrager en klusser 
allebei heel tevreden over. De vragers 
willen dan wel eens betalen, als ze 
daarop aandringen, dan gaat het geld in 
de pot. Soms willen ze de klusser iets 
geven. Mag ik een fles wijn aanbieden, 
vroeg iemand me laatst. Daar bemoei ik 
me dan niet mee”. Wim heeft nog altijd 
een paar klussers op de lijst staan, die 
geen lid willen worden. Jammer vindt hij 
dat wel, maar lidmaatschap is een eigen 
keuze. De klusvragers zijn of worden 
wel allemaal lid. Nieuw op de lijst van 
klussers is een inwoner uit Ravenstein 
van Syrische afkomst. Afspraak is dat 
deze man wat extra aandacht en 
begeleiding zal krijgen, vooral omdat hij 
het Nederlands nog niet beheerst. “Zo 
moet dat bij onze zorgcoöperatie, we 
zijn er voor iedereen, niet alleen voor 
ouderen” vindt Wim. 
 

 
“Nog even een foto, Wim, en dan zijn 
we klaar”, zeg ik. Wim moppert een 
beetje, alweer zijn kop in de 
Nieuwsbrief. Met hulp van echtgenote 
Wilma Kuipers is hij snel overtuigd, als 
het in de kersentuin mag. 
 
KORT NIEUWS 
Bestuurslid Bernadien Smit laat 
weten: “ De afgelopen weken werd ik 
geraakt door het volgende:38 leden 
hebben 1909 stuks folders rondgebracht  
en ruim 40 posters. Iedereen, die werd 
benaderd, zei gelijk: “Geen probleem  
doe ik!”. Kinderen, kleinkinderen en 
grootouders werden ingeschakeld. 
Geweldig toch en dat met al die regen”. 

Onze leden weten Marcel Verwoert 
goed te vinden als ze vervoer nodig 
hebben. Om goed te voldoen aan de  
vraag is het fijn om Marcel enkele 
dagen tevoren te bellen, zo kan hij alles 
goed voorbereiden. 
Penningmeester Jelle Massink: “er 
melden zich regelmatig nieuwe leden, 
vooral in de laatste twee weken na het 
verspreiden van de folder. Dagelijks 
komt een nieuw inschrijfformulier 
binnen. Op woensdag 13 juli 2016 heeft 
de Zorgcoöperatie Ravenstein al 328 
leden geregistreerd.  Dit geeft aan dat 
velen samen met elkaar de 
zorgcoöperatie willen dragen”. 
Bezoek eens onze website 
www.zorgcooperatieravenstein.nl 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt 
medio augustus. Hierin besteden we 
aandacht aan vervoer , “Ontmoeten 
thuis” en blikt voorzitter André Megens 
terug op ėén jaar Zorgcoöperatie. 

 


