Ontwikkelingen Welzijn en zorg.
Sinds enige tijd is een werkgroep, opgezet door de Kerncommissie,
actief om voorzieningen te organiseren die de leefbaarheid op het
gebied van welzijn en zorg kunnen bevorderen. In samenspraak met
het bestuur en de klankbordgroep is daarnaast in samenwerking met
Actief Burgerschap Heeswijk-Dinther,al eerder in onze bijdrage het
oprichten van een coöperatie aangekondigd. Om praktische redenen
is echter voor de verenigingsvorm gekozen. Inmiddels zijn we zover dat binnenkort de
statuten van de vereniging bij de notaris worden geformaliseerd.
Met medewerking van de gemeente is de mogelijkheid geboden om een informatieve website
te ontwikkelen. Ondanks het feit dat niet iedereen in onze kern op de digitale snelweg actief
is, menen wij dat deze website kan bijdragen aan de informatiebehoefte die al eerder is
vastgesteld. In de omgeving van dorpsgenoten die niet digitaal vaardig zijn is meestal wel een
buur of familielid/kennis die wel gebruik kan maken van deze voorziening.
Met de medewerking van twee dorpsgenoten te weten Frando Megens en Freek Derks zal de
website naar verwachting later dit jaar operationeel worden. In eerste aanleg nog gericht op
het invullen van de informatiebehoefte maar op den duur mogelijk een meer algemene
dorpswebsite.
Dinsdag 19 september jl. is door bestuurslid Harrie Geboers, van de vereniging i.o .
“Samen Sterk” voor welzijn en zorg in HDL een presentatie gegeven aan de leden van de
raadscommissie maatschappelijk zaken. De inhoud van deze presentatie wordt hieronder
integraal overgenomen.

Geachte voorzitter, geachte commissie,
Dank u voor de mogelijkheid om een korte toelichting te geven op het burgerinitiatief van
Heeswijk-Dinther en Loosbroek.
In HDL participeren we vanuit luxe. Waar in andere dorpen vrijwilligersdiensten pas
ontstonden op het moment dat het burgerinitiatief startte, bestaat in Heeswijk-Dinther en
Loosbroek al een jarenlange traditie van mensen die elkaar helpen en de leefbaarheid van hun
dorp verbeteren. Vrijwilligersdiensten zoals de dagbesteding, de maaltijdservice, het uitbureau
en de duofietsen bestaan al. Veel diensten werden ooit gestart door organisaties als de KBO’s,
De Zonnebloem en Het Lichtpunt, een diaconale werkgroep.
Waarom dan toch een burgerinitiatief? Omdat er behoefte is aan verbinding. Verbinding
tussen de vrijwilligersdiensten zelf, maar ook verbinding tussen de vrijwilligersdiensten en
het sociale team en met de gemeente. Die verbinding is nodig omdat iedereen zich
medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid en het welzijn in de dorpen, maar iedereen
zich tevens beseft het niet alleen te kunnen. Alleen samen staan we sterk.
We maken ons ook zorgen. Wat gebeurt er als het aantal vrijwilligers terugloopt? In sommige
dorpen en steden gebeurt dat al. Wat als de medefinanciering van de gemeente droogvalt? Wat
als de KBO – met recht – haar pijlers weer vooral wil richten op belangenbehartiging voor
haar leden? En wat gebeurt er als Nederland weer geld uit gaat geven en de verzorgingsstaat –

in wat voor hoedanigheid ook – haar herintrede doet? Ook dan moeten het welzijn en de
leefbaarheid daar niet onder lijden. Ook dan zijn we met elkaar pas een gemeenschap als
kwetsbare mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen zijn. Ook dan moeten we er zijn voor
welzijn en zorg in HDL.
Wij willen het bindweefsel zijn van de gemeenschap in HDL. We willen een thuis bieden aan
vrijwilligers, zodat ze zich erkend en herkend voelen. We gaan vrijwilligersdiensten
ontwikkelen wanneer daaraan behoefte bestaat, in samenspraak met de vele vrijwilligers die
er al zijn. Een speerpunt ligt daarbij in het betrekken van de jongere generatie. Ook daarin zijn
kwetsbare mensen. Die tachtigjarige had het door toen hij zijn buurvrouw aanbod om voor
haar gezin de boodschappen te doen: “want jullie zijn altijd zo druk, en dan heb je wat meer
tijd voor de kindjes.” Het gaat ook om de zonen en dochters van kwetsbare ouderen. Die
kunnen langer zelfstandig wonen als hun kinderen daar vertrouwen in hebben. We zijn geen
0-de lijns zorginstelling in de dop, we staan niet in lijn met het sociale team. Wij geven vorm
aan het netwerk van vrijwillige initiatieven en diensten in de gemeenschap.
Waar staan we nu? Ruim een jaar na de eerste gesprekken zijn we bijna zover dat de statuten
van de vereniging gepasseerd worden. We zijn actief met het lanceren van de website
“bewonersplein” die er mede door de gemeente is gekomen. Daarbinnen vindt je de sociale
wegwijzer, maar ook SamSam, een online gratis advertentiedienst om vraag en vrijwillig
aanbod bij elkaar te brengen.
We hebben een werkgroep domotica. Op 5 november as. organiseert zij in de aula van
Gymnasium Bernrode een welzijns- en zorgmarkt. Met ook ruim aandacht voor domotica en
het inzetten ervan.
We hebben een structureel overleg met Laverhof, het onmisbare vangnet in onze dorpen. We
overleggen met de vrijwilligersdiensten en ondersteunen hen waar nodig. Met de gemeente
hebben we afgesproken dat we inzicht en overzicht willen genereren in de bijdragen aan de
vrijwilligersdiensten en wat die voor HDL opleveren.
En, ten slotte, we hebben een naam: Samen Sterk. Met als ondertitel: voor welzijn en zorg in
HDL.
Dank u voor uw aandacht.
Namens het bestuur: Harrie Geboers.
Uit de inhoud blijkt duidelijk welke positie de vereniging wil invullen.
Met betrekking tot de welzijns- en zorgmarkt, is het mogelijk een tip om de datum
5 november al te blokkeren in de agenda.

Voor meer inlichtingen zie onze website: www.kerncommissieloosbroek.nl
Voor reacties: info@kerncommissieloosbroek.nl (of tel.: 0610453221)

