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 Respijtzorg zonder zorgtaken
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De belangrijkste doelstelling van het NOABERSCHAP is:
“Mensen die in een sociaal isolement verkeren contact en
hulp bieden, zodat hun isolement doorbroken wordt”
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Van de coördinator
2014 was het jaar van de vele veranderingen, onrust en
onzekerheid. Al de genoemde aspecten waren van toepassing op
hulpvragers en vrijwilligers. De overheid heeft aangegeven veel
taken over te hevelen naar de lokale overheid met als
achterliggende gedachte dat de lokale overheid beter weet wat de
burgers nodig hebben. Duidelijk is dat er bezuinigingen worden
toegepast. We kunnen daartegen in verzet gaan maar kunnen als
vrijwilligersorganisatie ook de rug rechten en kijken wat we voor
de inwoners van Appingedam kunnen doen. Dit laatste is wat de
Stichting Noaberschap Appingedam wil doen in 2015. Er zijn voor
kwetsbare inwoners die dreigen in een isolement te komen!
In het afgelopen jaar hebben de vrijwilligers voor de inwoners van
Appingedam weer vele taken uitgevoerd, onderstaand een kleine
opsomming:
Boodschappen halen, Bezoekwerk, Bieden van een luisterend oor,
Geven van presentaties, Kleine klusjes in en om huis,
Vervoersvragen, Hulp bij administratie, Helpen bij leggen van
sociale contacten, Toeleiding naar aanbod van andere organisaties.
De Stichting Noaberschap Appingedam heeft een mooi aanbod
voor de inwoners van Appingedam, zoals:
Iedere maandag- en dinsdagochtend een inloopspreekuur waar
hulpvragers en vrijwilligers terecht kunnen met hun hulpvragen Kunnen hulpvragers of hun familieleden via de vernieuwde website
hun hulpvraag stellen - Worden er koffieochtenden georganiseerd.
Naast de vele vrijwilligers die ondersteuning bieden is er een
kantoorteam, de smeerolie van de organisatie Noaberschap, waar
alle hulpvragen samenkomen en weer verdeeld worden. Alle
vrijwilligers ondersteunen mij bij de uitvoering van mijn taken.
Dankzij de vele enthousiaste vrijwilligers kunnen we onze
doelstelling waarmaken! Ook is er een actief en betrokken
bestuur. Het zorgt ervoor dat de randvoorwaarden aanwezig zijn
om de doelstelling van het Noaberschap te halen. Zo zijn we
allemaal een radertje in de beoogde participatiemaatschappij.
Dirktje Kornelius – van der Kloet
Coördinator stichting Noaberschap Appingedam
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Van de penningmeester

Van de voorzitter

Het is denk ik een goede gewoonte om ieder jaar iets te vertellen
over het financiële wel en wee van onze stichting.
Het is nog te vroeg voor de cijfers van 2014. Wel kan ik zeggen
dat we over 2013 in de plus zijn geëindigd. Niet veel, maar toch
een goed teken. Wellicht een voorbode voor 2014 en misschien
2015.

Aan de sponsoren, donateurs en vrijwilligers van de Stichting
Noaberschap te Appingedam.

Het is goed te weten dat jaarlijks ons financieel overzicht door een
deskundige zorgvuldig wordt bekeken voor hij zijn handtekening
zet.
Gelukkig worden wij, zoals elk jaar, gesteund door enkele trouwe
sponsoren en eveneens door de gemeente Appingedam. Het zal
niet gemakkelijk zijn om meer sponsoren te vinden, die ons ook
willen steunen.
Het is de bedoeling om in 2015, ons jubileumjaar (20 jaar), te
trachten ook het aantal donateurs (nu ongeveer 100) uit te
breiden middels een donateursactie.
Niet tot meerdere eer van onszelf, maar voor de mensen die onze
hulp nodig hebben.
Een vriendelijke groet van,
Sipko Veenstra, penningmeester.

Voor u ligt de Nieuwsbrief 2015 en ik vertel u graag iets over de
activiteiten van het Noaberschap in het achter ons liggende jaar.
In 2014 heeft de stichting weer invulling gegeven aan wat
inmiddels “de participatiemaatschappij” is gaan heten.
Dankzij de steun die we van de gemeente en onze sponsoren
ontvingen kon er op diverse terreinen hulp geboden worden aan
mensen die, om wat voor reden dan ook, een beetje steun
behoefden.
De stichting had ongeveer 40 vrijwilligers die zich hebben ingezet
voor mensen die soms voor kortere, soms ook voor langere tijd
ondersteuning behoeven. Het gaat soms om het begeleiden van
een bezoek aan dokter of ziekenhuis; het behulpzaam zijn bij het
op orde brengen en/of houden van de financiën of het regelmatig
bezoeken van iemand die in een sociaal isolement verkeert.
Want wat bij het Noaberschap voorop staat is het doorbreken van
het sociale isolement waarin zoveel mensen in onze maatschappij
verkeren.
Zo wordt er maandelijks een koffieochtend verzorgd die door veel
mensen wordt bezocht. Een goede mogelijkheid voor mensen om
contacten te leggen!
Inmiddels wordt er van overheidswege van mensen verwacht dat
ze langer zelfstandig blijven wonen. Veel mensen willen ook niets
liever dan dat.
Maar als de gezondheid achteruitgaat is het uitermate belangrijk
dat er een netwerk is waarop men een beroep kan doen voor
ondersteuning.
Veel komt op de schouders van mantelzorgers.
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Het Noaberschap kreeg in 2014 duidelijk meer aanvragen om bij te
springen, zodat de mantelzorger af en toe even een adempauze
krijgt.
We verwachten dat deze trend zich het komende jaar zal
voortzetten. Onze vrijwilligers komen in aanraking met allerlei
problematiek. Het is dan ook van groot belang dat de vrijwilliger
goed is voorbereid op de situaties die hij kan aantreffen.
De coördinator vervult een spilfunctie.
Zij kijkt zorgvuldig welke vrijwilliger goed past in een bepaalde
situatie. En met het oog op de toenemende vraag en ook de
toenemende complexiteit van de problematiek wordt er regelmatig
enige bijscholing verzorgd.
Er is tijd en ruimte voor een gesprek met de coördinator zodat een
vrijwilliger zich in zijn werk ook gesteund weet.
En u weet : Een vrijwilliger wordt niet betaald
omdat hij onbetaalbaar is!
Het bestuur van het Noaberschap dankt u heel hartelijk voor uw
steun in welke vorm dan ook en wenst u een heel goed 2015.
Namens het bestuur,
Els Jansen, voorzitter
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Koffieochtend van het Noaberschap
Iedere eerste dinsdagochtend van de maand wordt er door het
Noaberschap een koffieochtend georganiseerd. De thema’s die
behandeld worden zijn altijd anders en zijn erg interessant.
Vanaf 9.30 uur bent u van harte welkom in de Franse school. Om
deze tijd kun je ‘vrijblijvend’ naar binnen lopen en word je
ontvangen door een bestuurslid of een ander lid van het
Noaberschap.
Als het vervoer een probleem is, dan halen vrijwilligers je op en
brengen je na afloop weer thuis.
Om 10.00 uur beginnen we altijd met een kopje koffie en is er
gelegenheid met andere deelnemers te praten.
Daarna wordt er een lezing gegeven, soms treedt er een
muziekband op en wordt er voor de paasdagen een paasstukje
gemaakt en voor de kerst een kerststukje.
Zo rond 10.45 is er pauze en wordt er het 2e kopje koffie
geserveerd. Als er iemand ziek is wordt er een kaartje geschreven
met de namen van de deelnemers er op.
De lezingen zijn erg de moeite waard. Zo hebben we onlangs
kunnen luisteren naar notaris Reijntjes, die een erg interessante
lezing gaf.
Verder worden er tijdens de koffieochtend ook wel een spelletjes
gedaan, vindt er een Bingo plaats of krijgen we een (reis) verslag
met dia’s van mensen die met vakantie naar een bepaald
werelddeel geweest zijn.
Er is altijd gelegenheid voor het stellen van vragen. Kortom de
koffieochtenden zijn veelzijdig en erg gezellig! Om 11.45 uur
worden de koffieochtenden afgesloten. Het leuke is dat de drempel
laag is en jong en oud welkom zijn.
Met vriendelijke groeten,
Erna Prummel.
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AFSCHEID van voorzitter TRUUS
SMID
Tijdens het jaarlijkse fietsuitje van
vrijwilligers en bestuursleden werd
afscheid genomen van Truus Smid .
Reina Arbeider (rechts) bedankt Truus
(links) namens de vrijwilligers.
In 2014 hebben we afscheid genomen
van Truus Smid, sinds 2007 voorzitter
van het Noaberschap.
Truus sloot het Noaberschap in haar
hart en ging met veel
voortvarendheid en gedrevenheid aan de slag.
Binnen het Noaberschap was ze zeer betrokken bij de vrijwilligers.
Bij de jaarlijkse fietstuitjes en de nieuwjaarvergaderingen werden
de vrijwilligers altijd extra in het zonnetje gezet. Hoogtepunten
maakten we mee, zoals de Kerstmarkten en het 15 jarig jubileum.
En wat te denken van de rol van Truus bij de nominatie van de
Provinciale Vrijwilligersprijs in 2011. Het kostte veel voorbereiding
maar het resultaat was dat wij deze prijs wonnen! Samen met de
vrijwilligers heeft Truus de prijs in ontvangst genomen. Geweldig,
wat waren we hier blij mee. Goed voor de naamsbekendheid van
het Noaberschap! De prijs had een jaar later nog gevolgen: in
2012 werden we door de commissaris van de Koningin
uitgenodigd om Prinsjesdag bij te wonen. Truus en Ria Roossien
waren de gelukkigen om op de gereserveerde stoelen in de
Ridderzaal plaats te nemen, uiteraard uitgedost met een
opvallende hoed.
Voor het Noaberschap was Truus een goede netwerker. PR had
haar nadrukkelijke aandacht en ze zette het Noaberschap goed op
de kaart. De lijntjes liepen overal heen, te noemen zijn de
gemeente, externe contacten: RABO, SWD, sponsoren, Marenland,
Platform. Ze gaf diverse presentaties bij verschillende organisaties,
te noemen zijn o.a scholen, de Professor Heymanstichting, de Odd
Fellows loge.
Truus was op alle fronten een fantastische voorzitter.
Vrijwilligers en bestuur Noaberschap
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FLYERACTIE PAASWEIDE
Bij een onderzoek in de Paasweide door een student van de
Hanzehogeschool kwam naar voor voren dat onder de bewoners
niet altijd duidelijk is wat het Noaberschap kan bieden.
Als actie hierop is een flyer gemaakt die kort en bondig weergeeft
wat het Noaberschap doet. Alle bewoners van de Paasweide
hebben vorige maand onderstaande flyer gekregen. Daarnaast is
deze flyer op diverse plekken in Appingedam neergelegd. We
hopen hierdoor onze naamsbekendheid te vergroten en onze
activiteiten beter onder de aandacht te brengen bij alle inwoners
van Appingedam.
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