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Belangrijke gegevens
Adres
: Burgemeester Klauckelaan 16, 9902 KZ
Appingedam
Telefoon
: 0596- 625132
Bereikbaarheid : maandag- en dinsdagochtend telefonisch
Antwoordapparaat, email en de website
Activiteiten
: 1e dinsdag van de maand koffieochtend
 Vervoer
 Kleine klussen in huis
 Bezoekwerk
 Boodschappen halen
 Ondersteuning van mantelzorger
 Respijtzorg zonder zorgtaken

Bestuur
Voorzitter
: Truus Smid
Vice- Voorzitter : Vacant
Secretaris
: Anneke van Bostelen
Penningmeester
: Sipko Veenstra
Werving donateurs
: Kina Smidt
Notulist
: Marga Star
Lid
: Carla Dijkman
Coördinator
: Dirktje Kornelius-van der Kloet

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 coördinator
Al weer een jaar voorbij, een jaar waarin hard is gewerkt door iedereen om de vele hulpvragen uit te voeren. Het jaar 2013 was het jaar van de merkbare verandering. De
contouren van de participatiemaatschappij worden steeds beter zichtbaar maar ook voelbaar voor de (kwetsbare) inwoners. Vrijwilligers van de stichting Noaberschap
worden goed geïnformeerd over de veranderingen door diverse organisaties, onder andere door de gemeente Appingedam.
De vrijwilligers van het Noaberschap hebben een verscheidenheid aan hulpvragen uitgevoerd zoals:
 Boodschappen halen
 Kinderen naar en van school brengen en halen
 Kinderen brengen naar een culturele activiteit
 Bezoekwerk
 Kleine klusjes in en om huis
 Vervoersvragen
 Hulp bij administratie
 Helpen bij leggen van sociale contacten
 Toeleiding naar aanbod van andere organisaties
Het Noaberschap heeft een goed aanbod voor de inwoners van Appingedam zo is er:
 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
Dankzij de vele (ruim veertig) enthousiaste vrijwilligers kunnen we onze doelstelling waarmaken!
Naast het kantoorteam is er een actief en betrokken bestuur, die er voor zorgt dat ik mijn taken uit kan voeren om de inwoners van Appingedam ondersteuning te bieden
om deel te kunnen nemen aan de vernieuwde (participatie) samenleving.
Dirktje Kornelius – van der Kloet
Coördinator stichting Noaberschap Appingedam

Van de penningmeester
Al weer een jaar voorbij. Zo ook het financiële jaar van Stichting Noaberschap Appingedam, helaas kan ik op dit momente nog geen cijfers presenteren over het jaar 2013.
In de prognose voor 2013 had ik een klein tekort begroot maar mijn indruk is dat het meevalt. Waarschijnlijk komen we op nul uit of misschien eindigen we zelfs met een
positief saldo.
Het goede nieuws is dat we van de belastingdienst toestemming hebben gekregen om met ingang van 2014 het ANBI keurmerk “goede doelen” te mogen gebruiken.
Dit houdt in dat de giften die u aan ons schenkt belasting aftrekbaar zijn.
Verder nieuws is dat ons rekening nummer gewijzigd is en net zoals voor iedereen het IBAN nummer gevoerd moet worden.
Voor de goede orde vermeld ik nog even het rekening nummer; NL26RABO 0 313 062 625.
Evenals voorgaande jaren vragen we aan de sponsoren en de donateurs om ons ook dit jaar weer te steunen.
Een vriendelijke groet van,
Sipko Veenstra, penningmeester.

Van de voorzitter
Aan de sponsoren en donateurs van de Stichting NOABERSCHAP Appingedam
Graag wil ik u het een en ander vertellen over onze Stichting NOABERSCHAP, die u zo trouw financieel steunt.
In het jaar 2013 heeft het NOABERSCHAP gelukkig weer voor veel mensen iets kunnen betekenen. Regelmatig bezochten onze 40 vrijwilligers mensen thuis, ze
vervoerden mensen naar het ziekenhuis, deden kleine klusjes in en om het huis en hielpen bij het invullen van formulieren. Daarbij gaat het niet alleen om ouderen. Zo
ondersteunde een vrijwilliger een zieke moeder langdurig door haar jonge kind van en naar school te halen en brengen. Ook organiseerden we elke maand een
koffieochtend. Deze koffieochtenden werden door gemiddeld 35 mensen, voornamelijk ouderen, bezocht. Op deze koffieochtenden worden ook veel contacten gelegd.
Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op het NOABERSCHAP. Hoe langer hoe meer wordt van mensen verwacht dat ze, ook als de gezondheid achteruitgaat,
zelfstandig blijven wonen. En dat heeft zeker positieve kanten. Wel is daarvoor vaak ondersteuning van buren, familie e.d. nodig. Mensen moeten waar mogelijk hun eigen
netwerk opbouwen. En waar bv. familie ver weg woont kan het NOABERSCHAP onderdeel van dat netwerk zijn. Ook komt er meer vraag naar respijtzorg, dat is tijdelijke
vervanging van een mantelzorger door een vrijwilliger, zodat de mantelzorger eens even kan ontspannen.
Ook het afgelopen jaar konden we een coördinator voor 8 uur per week financieren. Wij vinden dat heel belangrijk, want onze vrijwilligers komen in hun werk heel wat
tegen. Zij hebben recht op professionele ondersteuning. Die wordt geboden door onze coördinator

Zo krijgen de vrijwilligers diverse cursussen en workshops aangeboden en is er altijd tijd voor een persoonlijk gesprek met de coördinator.
Bovendien koppelt de coördinator een hulpvrager heel zorgvuldig aan een vrijwilliger.
We prijzen ons gelukkig dat we zo’n 40 vrijwilligers hebben, die zich op vele manieren enthousiast voor onze noabers inzetten, zeker nu er vaker een beroep op ons
gedaan wordt.
Het bestuur wil u graag heel hartelijk danken voor uw steun, zowel moreel als financieel. Zonder de inzet van vrijwilligers en de financiële steun van de gemeente
Appingedam en onze sponsoren en donateurs, had het NOABERSCHAP zijn belangrijke werk niet kunnen doen. We hopen daarom dat u ons ook het komende jaar blijft
steunen.
Wij wensen u een voorspoedig en gezond 2014, waarin u hopelijk geen ondersteuning van het NOABERSCHAP nodig hebt!!!
Namens het bestuur,
Truus Smid – van der Meulen, voorzitter

Vrijwilliger zijn…………….
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
En niet te koop
Is positief denken
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en voor de ander
Een goed gevoel……!!
(bron onbekend)

ROLSTOELUITJE 16 maart 2013.
Het Oranjefonds organiseert ieder jaar de nationale vrijwilligersactie NL Doet.
Allerlei organisaties worden opgeroepen om een klus te laten uitvoeren door vrijwilligers die zich speciaal hiervoor kunnen aanmelden. Het Naoberschap heeft het
afgelopen jaar hieraan meegedaan met een zgn. ‘rolstoeluitje’.
Omdat ons vanuit het woonzorgcentrum ‘Paasweide’ ter ore was gekomen dat rolstoelafhankelijke bewoners het fijn zouden vinden om eens een uitstapje naar bijvoorbeeld
het centrum van Appingedam te maken, richtten we ons eerst daarop.
Via affiches en flyers werden de bewoners uitgenodigd zich op te geven voor een tochtje naar het centrum van Appingedam met een rondje over de weekmarkt, eventueel
even langs de winkels en een kopje koffie ‘mit wat der bie’ in het kerkje Nicolaas.
Hiervoor kregen we een financiële bijdrage van het Oranjefonds, plus een promotiepakket met ballonnen, vlaggetjes, buttons en T.shirt
Uiteindelijk gingen we ’s ochtends rond 10.30 uur met 14 rolstoelen, 14 vrijwilligers en een aantal begeleiders op pad.
Het begon er op te lijken dat we meer ‘duwers’ dan ‘zitters’ hadden, maar intussen hadden we ook al contact met zorginstelling ‘Solwerd’ en ook daar waren mensen die
graag mee wilden.
Vrijwillige rolstoelduwers konden zich via de website van NL Doet aanmelden. En dat deden ze! Individuele mensen, een groep Rabobankmedewerkers en zelfs het
complete College van B. & W. !
Het was ijzig koud!! Gewikkeld in dekens, sjaals, mutsen ging het richting centrum en we besloten eerst maar te gaan koffie drinken in het kerkje.

Dat pakte goed uit want het was er lekker warm(!) en we kregen daar warme(!) koffie en warme(!) poffert.
Iedereen smulde en ondertussen werd er gezellig gepraat.
We kregen zelfs gratis een tweede kop koffie omdat het toevallig ook de Dag van de Zorg was

Uiteindelijk moesten we toch echt de kou weer in en aan de rolstoelzitters werd de keus gelaten: meteen terug naar hun warme kamer of nog even de markt over.
De meerderheid bleek te bestaan uit echte diehards: er wilde maar 1 meteen terug.
Na een uitgebreide ronde langs de kramen, waar zelfs verschillende inkopen werden gedaan, werden zowel de Paasweiders als de Solwerders weer naar hun eigen
(huis)kamers gebracht.
Het was voor iedereen een leuke en bijzondere
ervaring!
Anneke van Bostelen.

