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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”

Van de voorzitter
Middels deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte
houden van de werkzaamheden van Stichting Noaberschap
Appingedam. De stichting is al jaren een begrip in
Appingedam.
De doelstelling is ongewijzigd gebleven, nl. kwetsbare burgers
uit hun sociale isolement halen door een luisterend oor te
bieden en, waar mogelijk, een helpende hand.
Een groep van ruim 30 enthousiaste vrijwilligers zet zich in om
op velerlei manieren bij te dragen aan een samenleving waarin
meer oog en oor is voor mensen die wel een beetje steun
kunnen gebruiken.
Het afgelopen jaar is er landelijk en regionaal veel aandacht
geweest voor eenzaamheid. Ook in ons eigen regio is
eenzaamheid voor een groep inwoners een probleem.
Vrijwilligers van Noaberschap Appingedam brengen op verzoek
bezoekjes bij mensen en er worden maandelijks
koffieochtenden georganiseerd.
Deze ochtenden worden goed bezocht en zijn een goede
ontmoetingsplek.
Maar het Noaberschap doet meer: zo zijn er vrijwilligers die
dienstdoen als chauffeur voor mensen die een bezoekje aan
arts of ziekenhuis moeten brengen. Of er worden klusjes in en
om het huis gedaan. Onze vrijwilligers maken een verschil in
het leven van veel mensen.
Onze organisatie wordt gefinancierd door subsidies van de
gemeente, sponsoring en donaties.
In de voorbije jaren waren we nog altijd in staat een
professionele kracht te bekostigen.
Deze coördinator is verantwoordelijk voor een goede
begeleiding van de vrijwilligers. Zij krijgen immers vaak te
maken met complexe problematiek.
De coördinator is o.a. verantwoordelijk voor de goede “match”
van vrijwilliger en hulpvrager.
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Helaas hebben we het afgelopen jaar moeten constateren dat
onze financiën ontoereikend zijn om de coördinator voor 8 uur
in dienst te kunnen hebben.
We zijn uiteraard druk bezig om te zoeken naar oplossingen.
Het werk moet gewoon door kunnen gaan.
Een woord van dank aan allen die een bijdrage leveren aan
ons werk. De gemeente Appingedam, die ons steunt met een
subsidie, onze sponsoren en donateurs. En bovenal: dank aan
al onze vrijwilligers.
Els Jansen, voorzitter
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Van de penningmeester
Eind augustus 2017 is Karin Scheper gestopt als
penningmeester van Noaberschap en heeft de taak
overgedragen aan Arie Schuur. Aan mij dus de taak om u
vanaf nu te informeren over de financiën van Noaberschap.
De jaarstukken over 2017 zijn klaar om gecontroleerd te
worden. Een belangrijke inkomstenpost is de jaarlijkse
subsidie van de gemeente Appingedam. Daarnaast heeft de
gemeente eenmalig een extra subsidie beschikbaar gesteld.
Van het Fonds Eemsmond is ook een forse bijdrage
ontvangen. Van een groot aantal donateurs zijn weer giften en
bijdragen ontvangen om het werk van Noaberschap mogelijk
te maken. Hiervoor uiteraard hartelijk dank! De
donateursbijdragen zijn wel iets gedaald ten opzichte van een
jaar eerder. Het is best moeilijk om na het wegvallen van een
donateur nieuwe mensen te vinden die het werk van
Noaberschap financieel willen ondersteunen. Noaberschap is
door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Daardoor is een financiële bijdrage aan
Noaberschap aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Wist u
dat Noaberschap daardoor ook geen erfbelasting over
nalatenschappen hoeft te betalen?
De inkomsten zijn in het afgelopen jaar onvoldoende geweest
om alle kosten te betalen. Uiteindelijk was er over 2017 een
flink tekort. We hebben nog wel wat in de spaarpot maar jaar
na jaar afsluiten met een tekort is niet vol te houden. Daarom
zullen we binnenkort de financiën tegen het licht houden en
een herziene begroting opstellen. Het bestuur ziet gelukkig wel
mogelijkheden om tot een sluitende begroting te komen
zonder dat dit leidt tot een beperking van de activiteiten.
Donaties, giften en bijdragen kunnen gestort worden op
rekeningnummer NL 26 RABO 031 3062 625 ten name van
Noaberschap Appingedam.
Met hartelijke groet,
Arie Schuur, penningmeester
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FIETSUITJE VRIJWILLIGERS EN BESTUUR
Het is eind mei 2017, het is een winderig en frisse
dinsdagmiddag. Een klein groepje vrijwilligers en
bestuursleden van het Noaberschap staat met de fiets klaar bij
het gebouw van de ASWA voor het jaarlijkse fietsuitje. Ook
een “bezemwagen is present”. Elk jaar wordt een fietsuitje
georganiseerd voor de vrijwilligers en het bestuur om hen te
bedanken en de cohesie te bevorderen. Ieder jaar wordt het
groepje dat kan en wil fietsen helaas kleiner. Ook in 2017 is
het een verassing waar de wind ons voert…..eigenlijk klopt dat
niet want het is een goed voorbereid tripje. Via Koi-karper
kwekerij Boerema in ’t Zandt fietsten we naar Losdorp,
restaurant Eemshaven, om een lekkere kop koffie/thee te
drinken, uiteraard met gebak.
Gelukkig was Henk Kloosterhof weer bereid om als
hekkensluiter te functioneren en ons als een echte
verkeersregelaar door het verkeer te leiden.
Na de koffie met gebak fietsten we tegen een pittige wind in
naar Appingedam.
De secretaresse, Anneke van Bostelen heeft ons uitgenodigd
om in hun tuin een heerlijke maaltijd van wereldrestaurant
Gooday te nuttigen. Ook waren er vooraf allemaal heerlijke
hapjes en natuurlijk ontbrak een drankje ook niet. Al met al
weer een geslaagd “fietsuitje”. De organisatoren worden
hartelijk bedankt en we zien uit naar 2018.
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NL DOET
Al vele jaren doet het Noaberschap mee aan NL doet. De
laatste jaren konden we rekenen op de medewerking van
leerlingen van Noorderpoort.
Zo ook weer dit jaar.

Op vrijdag 9 maart organiseerden
studenten van de afdeling Zorg en Welzijn van het
Noorderpoort in Appingedam in het kader van NL Doet een
High Tea in de Franse School. Zij verwenden de bezoekers met
allerlei lekkernijen.
De voorbereiding was voortreffelijk, de leerlingen hadden alles
zelf ingekocht, een uitnodiging opgesteld, en zelf heerlijke
sandwiches en gevulde wraps gemaakt. De zaal was van
tevoren versierd en opgefleurd met bloemetjes op tafel.
Toen de gasten binnenkwamen werden ze hartelijk ontvangen
door de studenten. De leerlingen gingen rond met koffie en
thee en de heerlijke hapjes werden geserveerd.

Een kleine 40 gasten lieten zich de lekkernijen
prima smaken. De leerlingen hadden tussen de bedrijven door
tijd om zich tussen de gasten te mengen. Men voerde
geanimeerde gesprekken met elkaar, van beide kanten werd
dit zeer gewaardeerd. Contacten tussen jong en oud, dat
moeten we vaker doen.
Het was een zeer geslaagde middag, waar we met plezier op
terugkijken, iedereen ging tevreden naar huis.
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We willen de leerlingen van het Noorderpoort en hun docenten
bedanken voor hun enthousiaste inzet.
Ook een bijkomend doel is, om bekendheid van het
Noaberschap te verwerven, met deze activiteit een stapje
verder gekomen. Het samenwerkingsverband wordt verder
uitgebouwd. In mei van dit jaar organiseren de studenten voor
het eerst ons jaarlijks vrijwilligersuitje. Ook gaat een student
levensboeken maken van twee gasten van de koffieochtend.
Mooie voorbeelden van hoe we verder gaan samenwerken.
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Van een vrijwilliger
In 2015 ben ik met prepensioen gegaan.
Kort daarop ben ik als vrijwilliger betrokken bij het
Noaberschap te Appingedam.
Vanuit mijn werk kende ik het Noaberschap. Ik heb 3
adressen.
Dat lijkt veel, maar valt best mee. Ik heb namelijk geen vaste
afspraken met mijn noabers zoals bijvoorbeeld elke
dinsdagmiddag langskomen. Dat zou in mijn geval en bij wat
ik voor het Noaberschap doe een te zware belasting zijn en
onnodig.
Bovendien is het ook voor de noaber niet altijd prettig, omdat
men vaak al veel andere vaste afspraken in de week heeft
zoals thuishulp, tafeltje dekje en dergelijke.
In een bejaardencentrum bezoek ik een overigens zelfstandige
mevrouw en ga dan met haar wandelen in haar rolstoel. Ze
kan wel kleine stukjes wandelen met haar rollator, maar niet
naar het centrum, de supermarkt of de markt.
Ik rijd haar met de rolstoel dan door Appingedam en bij mooi
weer maken we een groter rondje en genieten van de
omgeving, de veranderingen in Appingedam, ontmoeten
mensen onderweg en maken een praatje.
Haar isolement is veroorzaakt door haar slechte mobiliteit
maar nu voor een groot deel verminderd.
We voelen ons beiden op ons gemak bij de afspraak dat ik
even langskom als het mij ook goed uitkomt en/of als er iets
bijzonders in de stad is zoals Coopluydenmarkt, voor- en
najaarsmarkt, kunstmarkt en dergelijke.
Onlangs moest ze naar het ziekenhuis voor een afspraak en
haar familie en vriendin konden niet met haar mee. Als
“begeleider” ben ik toen mee geweest in de rolstoelbus en was
ik op haar verzoek ook aanwezig bij het gesprek met de arts.
2 horen altijd meer dan 1 tenslotte.
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We kunnen het goed met elkaar vinden.
Toen het deze winter een paar keer heel koud was door vorst
en wind bezocht ik haar om te vragen of er nog boodschappen
gehaald moesten worden.
Gelukkig waren er meer mensen die op haar letten en zo kon
ook die zorg gedeeld worden met anderen.
Verder houd ik de voor- en achtertuin van een rijtjeshuis
netjes voor een man die veel ziekenhuisbezoeken moet
afleggen en weinig kracht heeft vanwege zijn ziekte.
De tuin is een te zware belasting voor hem en er is verder
weinig werk aan. Bovendien vind ik het leuk werk.
Mijn 3e adres is van een man en vrouw die beiden zorgen
hebben om de gezondheid en onder andere daardoor niet erg
mobiel zijn. Ook daar houd ik de tuin een beetje bij, loop
geregeld even langs voor een gesprekje en geniet van een
kopje koffie als dat zo uitkomt.
Met de snijdend koude dagen van februari 2018 kon ik nog
even een boodschapje voor hen doen.
Zoals U ziet heb ik veel vrijwilligerswerk bij Noaberschap dat
zich buiten afspeelt.
Dat vind ik heerlijk.
Het geeft mij ook een dankbaar gevoel dat ik de gezondheid
heb om dit te mogen doen.
Naast dat ik ervaar dat mijn vrijwilligerswerk veel voldoening
geeft, merk ik ook dat dit erg op prijs wordt gesteld door mijn
noabers, het Noaberschap en de maatschappij.
Hoewel de mensen die ik bezoek er nooit op aandringen merk
ik wel dat ik steeds alert moet blijven geen gekwalificeerde
zorgtaken of oneigenlijke werkzaamheden op mij te nemen.
Die horen bij anderen thuis.

-9-

Ik ben dan ook blij dat de coördinator van het Noaberschap
hier goed op let, mij ontzorgen zoals dat zo mooi heet en het
netwerk onderhouden met mensen die dit vanuit hun taak,
beroep of opleiding WEL mogen doen.
Zo wordt iedereen recht gedaan.
Door het bijwonen van de vergaderingen met de andere
vrijwilligers zie ik dat zij dezelfde, maar ook heel andere
ervaringen hebben bij hun noabers en net zo enthousiast zijn
over dit belangrijke vrijwilligerswerk in Appingedam.
Samen met al die andere verenigingen, instellingen,
stichtingen en mensen mogen we duidelijk maken dat we
omzien naar elkaar en op die manier zorgen voor een leefbaar
Appingedam.
We hebben elkaar nodig.
Erik Ritzema,
Vrijwilliger van Stichting Noaberschap Appingedam
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Coördinator
Het Noaberschap heeft rond de 30 vrijwilligers, de vrijwilligers
hebben verschillende, zelfgekozen taken.
Een deel van de vrijwilligers heeft een Noaber die regelmatig,
soms wekelijks, bezocht wordt.
De coördinator checkt regelmatig bij beide partijen of de
ondersteuning naar wens verloopt.
Via bijvoorbeeld NL DOET proberen we ook bekendheid te
verwerven onder jongeren.
De hulpvragen aan het Noaberschap worden complexer, in de
zin van langdurigheid en de toenemende zorgafhankelijkheid
van burgers.
Overleg met andere hulpgevers is dan ook een must, uiteraard
altijd in overleg met de hulpvrager.
Dit overleg is belangrijk om een adequate hulpverlening te
garanderen.
Vrijwilligers worden ook gevraagd om bijeenkomsten te
bezoeken zoals de Damster- zorgavonden en/of bijeenkomsten
voor mantelzorgers met als doel op de hoogte te blijven van
de lokale ontwikkelingen op het gebied van zorg- en
dienstverlening.
Vrijwilligers
Globale werkzaamheden vrijwilligers
 Respijtzorg d.m.v. bezoeken zodat mantelzorger even weg
kan
 Autovervoer van en naar zorginstellingen
 Autovervoer sociale ritten
 Autovervoer in het kader van Respijtzorg
 Doen van boodschappen
 Kleine korte of eenmalige klussen in en om huis
 Sociale activering
 Ondersteuning bij de administratie
 Kantoorteam
 Activiteiten team
 Organiseren koffieochtenden
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Er waren weer meer hulpvragen, ook in 2017 vroeg de
afhandeling meer tijd omdat er sprake is van complexe
problematiek. Er wordt meer tijd aan één hulpvraag besteed.
We zien dat mensen met een beperking langer zelfstandig
moeten blijven wonen, wat de nodige zorgen met zich
meebrengt, vooral voor de oudere mantelzorger. Zij krijgen
het steeds moeilijker.
Het kantoorteam heeft diverse activiteiten, leden van dit team
zorgen ervoor dat het Noaberschap bereikbaar is voor vragen,
ook zorgen zij voor:
 Uitnodigingen koffieochtenden maken en rondbrengen
 Organisatie koffieochtenden en daarbij het vervoer
 Uitnodigingen vrijwilligersvergaderingen maken en
rondbrengen
 Verslaglegging vrijwilligersvergaderingen
 Activiteiten commissie
 Aanwezig zijn op de openingstijden
Vanaf januari 2018 zijn de openingstijden van het
Noaberschap verruimd we zijn nu ook geopend op de
donderdagochtend.
Naast incidentele geregistreerde hulpvragen zijn er vrijwilligers
die:
 Wekelijks boodschappen doen
 Vervoer van en naar zorginstellingen regelen
 Structuur geven aan de dag
 Regelmatig klusjes in en om huis doen
 Folderbeheer uitvoeren
 Helpen bij invullen van formulieren
 Bezoeken afleggen
 Helpen bij versterken van het netwerk van hulpvragers
Het Noaberschap heeft verschillende
samenwerkingsverbanden die niet officieel zijn vastgelegd
maar ondersteunend zijn om de doelstelling van het
Noaberschap uit te dragen.
Dirktje Kornelius – van der Kloet
Coördinator stichting Noaberschap Appingedam
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DE STICHTING NOABERSCHAP APPINGEDAM WORDT
GESPONSORD DOOR:





Stichting SNS-fonds Eemsmond
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Apotheek Salentijn
Zendingswerkgroep en diaconie PKN Appingedam

Gesteund door:
 Ongeveer 100 donateurs
Gesubsidieerd door:
 Gemeente Appingedam

De Stichting Noaberschap Appingedam is een erkende
ANBI-instelling
Nieuwsbrief 2018

