
 

 
Voorwoord 

 
Hier is de jubileumnieuwsbrief van het Noaberschap. Twintig 

jaar geleden besloot een groep Damsters uit diverse 

maatschappelijke geledingen dat het goed zou zijn om iets 

te doen tegen de steeds verder toenemende individualisering 

van de samenleving. Er was toen sprake van een hoge 

werkloosheid met alle problemen die dat met zich 

meebracht. Het Noaberschap werd opgericht met als doel 

mensen uit hun sociale isolement te halen. We leven 

inmiddels in 2015 en de noodzaak die in 1995 leidde tot de 

oprichting van het Noaberschap heeft nog niets aan 

actualiteit verloren. 

Vrijwilligers zetten zich toen en nu in om diensten te 

verlenen. Het gaat vaak om ogenschijnlijk kleine dingen, 

maar voor de mensen die het betreft kan dat een enorm 

verschil maken. 

Het Noaberschap: “Groot in kleine dingen” 

Stichting Noaberschap Appingedam is na twintig jaar nog 

springlevend. Waar zouden we zijn zonder de 

onbaatzuchtige inzet van vrijwilligers. 

 

 

Els Jansen, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

             
Bestuur en vrijwilligers Stichting Noaberschap 

Appingedam 1995 

 

 
Bestuur Stichting Noaberschap Appingedam 2015 

V.l.n.r. Berend Zwart, Marga Star, Els Jansen, 

Kina Smidt, Anneke van Bostelen en Sipko Veenstra. 

Afwezig Carla Dijkman. 

 



20 jaar Noaberschap 

 

De term Noaberschap bestaat al lang, veel langer zelfs dan de 

Stichting, die zich actief aan deze naam heeft verbonden. 

Noaberschap… prachtig Gronings voor omdenken. Maar 

omdenken staat daarmee nog niet in de nieuwe Van Dale en 

onze maatschappij vraagt er volop om. Het begrip Noaberschap 

kent helaas ook nog geen vanzelfsprekendheid. De stichting 

Noaberschap zet zich al 20 jaar met verve in om juist de zo 

hard nodige Noaberschap een vanzelfsprekendheid te laten 

worden in onze Damster gemeenschap. Heel veel inwoners zijn 

en worden geholpen door vele vrijwilligers in onze gemeente. 

Vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om allerlei zaken voor 

onze inwoners dragelijker te maken. Prachtig en ook zeer 

dankbaar werk! 

In deze veranderende maatschappij, waarbij juist als het op 

zorg aankomt, een beroep moet worden gedaan op je eigen 

kracht en je netwerk, wordt het werk van Stichting 

Noaberschap steeds belangrijker. De stichting is al een 

belangrijke partners op het gebied van 'de helpende hand', 

maar wordt door nieuwe wetgeving een nog veel crucialere 

partner voor de gemeente Appingedam en haar inwoners. De 

Stichting Noaberschap verdient een zeer grote pluim voor wat 

ze doet in onze gemeenschap, maar de vrijwilliger zelf verdient 

een nog grotere pluim! Zonder hun inzet zou het niet zijn 

gelukt in al die 20 jaar! Wij hopen dat de stichting nog vele 

jaren actief blijft in onze samenleving, zodat onze burgers, die 

wat hulp en steun goed kunnen gebruiken, die ook blijven 

ontvangen in de toekomst.  

Van Harte Proficiat!  

 

Annalies Usmany – Dallinga 

Wethouder  

 

Gedicht 

 

Een goed gevoel 

Vrijwilliger zijn 

Is vrijwillig 

Is verbonden 

Maar niet gebonden 

Is onbetaalbaar 

Maar niet te koop 

Is positief denken 

Is positief doen 

Wel als enig doel 

Voor jezelf en de ander 

Een goed gevoel 

 

 

 

 
 

 
 



Oud – Voorzitter 

 

Toen ik in 2008 net begonnen was als voorzitter van 

Stichting Noaberschap , trof ik op een receptie een aantal 

mensen die aan de wieg van het Noaberschap hadden 

gestaan, maar toen niet meer in Appingedam woonden.  

Zij waren stomverbaasd en blij verrast dat het 

Noaberschap nog bestond!! 

 

Nu, 7 jaar later, bestaat het Noaberschap nog steeds en 

hoe!! Het is absoluut niet meer weg te denken uit 

Appingedam. Tijdens de vele contacten met o.a. het 

gemeentebestuur, de sponsoren en niet te vergeten de 

cliënten heb ik ontdekt hoe breed het Noaberschap 

gewaardeerd werd en wordt.  

 

Anno 2015 zien we dat mensen zo lang mogelijk de regie 

over hun eigen leven willen houden. Overal in het land 

ontstaan initiatieven zoals, zorgcoöperaties, samen eten 

projecten, vraag elkaar, om dat mogelijk te maken.  

Voor het Noaberschap is dat niets nieuws. Al 20 jaar lang 

geven vrijwilligers waar nodig juist dat extra steuntje 

waardoor mensen zelfstandig kunnen blijven 

functioneren.  

 

In de 6 jaar dat ik voorzitter mocht zijn van het 

Noaberschap heb ik ervaren hoe vele vrijwilligers zich 

eigenlijk als vanzelfsprekend voor anderen inzetten. Een 

hoopvol teken van solidariteit in deze tijd waarin je zoveel 

geluiden hoort over individualisering. We waren blij en 

verrast dat we in 2011 de provinciale vrijwilligersprijs 

uitgereikt kregen!!  

 

Ik heb enorm veel waardering gekregen voor de 

vrijwillige inzet op zoveel verschillende terreinen en de 

liefde en aandacht waarmee het werk gedaan wordt.   

Daarom, vrijwilligers, coördinator en bestuur van 

Stichting Noaberschap, proficiat met het 20-jarig bestaan 

van jullie stichting!! 

 

Het ga jullie goed en hopelijk kunnen de inwoners van 

Appingedam nog lang van jullie inzet genieten!! 

 

Truus Smid – van der Meulen, oud- voorzitter 

 

 

 

 
Truus Smid - van der Meulen 

 

 

 



Verslag vrijwilliger 

 

Begin 2012 heb ik me aangesloten bij "Noaberschap" 

Appingedam. Samen met alle andere vrijwilligers lukt het 

om voor de inwoners alhier een vraag, een behoefte, een 

hulp, een maatje te kunnen zijn en invullen. De "noaber" 

wordt ouder, kan wat te veel op zichzelf aangewezen zijn, 

in een sociaal isolement terecht kunnen komen. Via een 

hulpvraag volgt het toevoegen van een vrijwilliger om 

bezoeken te gaan plegen. Zelf kom ik uit het onderwijs en 

heb de afgelopen jaren gesprekken gevoerd met iemand 

óók uit het onderwijs. Voor haar en met haar maak ik het 

verleden weer levend, memoreer de tijd van vroeger, 

luister naar zoveel wat zij vertelt en te verwerken heeft. 

Laat haar na elk bezoek achter met een grote glimlach en 

weer een sterkere mate van vertrouwen en kracht. Dat 

geeft mij dik voldoening en energie voor een vervolg. 

Ons Noaberschap heeft echter meerdere werkvlakken. 

Elke week de maandag en dinsdagmorgen kan men het 

kantoor bellen met een hulpvraag, of anders inspreken. 

Vanuit de kantoordienst worden de koffieochtenden 

geregeld. Men belt om vervoer om de verschillend 

ingevulde en ó zó flink bezochte eerste dinsdag van elke 

maand te kunnen meemaken. Ons team van de 

koffieochtend vrijwilligers regelen telkenmale de thema's, 

invulling met prijzen en koffie en ga zo maar door. Er is 

een team van vervoerders, die ook ander gewenst 

vervoer doen, zoals bezoek gemeentehuis of ziekenhuis. 

Desgewenst komt er begeleiding om te winkelen. 

Eveneens is het (beperkt) mogelijk dat het klusteam 

binnenshuis iets doet of repareert. 

 

 

Tevens kan er hulp worden geboden bij het invullen van 

formulieren, daar zijn ook enkele deskundigen voor 

beschikbaar. Zelfs ondersteuning mantelzorg en 

advisering mantelzorgers is mogelijk. De coördinator 

Noaberschap is elke dinsdagmorgen aan de telefoon om 

hulp, verwijzing, advies en afspraak te kunnen geven en 

regelen.  

 

Onze samenleving wordt er niet makkelijker op, er is 

meer hulp nodig. Ook meer uit een generatie van 

jongeren, die ons willen aanvullen en meehelpen. Enkelen 

uit ons midden kunnen degewenst een info-avond vullen 

met beeld, tekst en gesprek. Meedoen, meehelpen en 

daardoor energie verbruiken........het geeft enorm 

voldoening en ook energie terug! 

Vrijwilliger Ben Wind 

 

 

 
 



 

Het is belangrijk 

 

Het is belangrijk een mens 

om je heen te hebben 

 

die niet alleen bij de tijd is 

maar ook de tijd heeft 

 

die niet alleen tegen je spreekt 

maar ook met je praat 

 

die je niet alleen hoort 

maar ook naar je luistert 

 

die niet alleen naar je kijkt 

maar je ook ziet. 

 
Marinus van den Berg 

 

 
 

 
De belangrijkste doelstelling van St. Noaberschap 

Appingedam: 

 

”Mensen die in een sociaal isolement verkeren 

contact en hulp bieden, zodat hun isolement 

doorbroken wordt” 

 

 

Jaarlijks fietsuitje met bestuur en vrijwilligers 
 

 
 

 
 

 
 



 

Jaarlijks fietsuitje met bestuur en vrijwilligers 
 

 
 
 

 

 
 

 
De koffieochtenden bij het Noaberschap 

 

Wat met een klein groepje begon heeft zich steeds verder 

uitgebreid. 

 

Waarom ga je naar de koffieochtend? Om mensen te zien 

en te spreken. We worden er door een gastvrouw 

ontvangen en we zoeken een plaatsje. We worden 

welkom geheten en dan is er een lekker bakje koffie. 

Daarna beginnen we met een onderwerp dat door de 

activiteitencommissie wordt aangedragen. Soms is er een 

spreker; dat is vaak heel leerzaam. Maar er is ook 

ontspanning, spelletjes, bingo of een Groninger morgen. 

En niet te vergeten, de bakjes die we maken voor Kerst 

en Pasen. En natuurlijk wordt er een kaart gestuurd naar 

onze zieken met al onze namen erop. 

En dan is zo’n ochtend al weer gauw voorbij. Het is altijd 

weer gezellig. Nog een dankwoord en uitleg over wat we 

de volgende keer gaan doen en dan naar huis.  

Sommige noabers worden door vrijwilligers thuis gebracht 

met de auto. 

 

 

Mw. A Tuinema- v./d.Veen 

 

         
 



 

 
 

Kerststukjes maken op de Koffieochtend 

 

 
 

 

Het 20 jarig jubileum van Stichting Noaberschap 

Appingedam 

Wat gaat de tijd snel, al bijna 5 jaar ben ik in dienst van 
de Stichting. De vrijwilligers en het bestuur mogen trots 
zijn op zo’n prachtige organisatie.  

De vrijwilligers “ontzorgen” gebruikers van het 
Noaberschap we noemen deze gebruikers Noabers.  

Dat is immers ons hoofddoel een echte Noaber zijn voor 
wie even een steuntje in de rug nodig heeft. 
Dat kan zijn door het bezoeken van de maandelijkse 

koffieochtend, vervoer naar het ziekenhuis of sociaal 

vervoer, boodschappen doen, kinderen naar school 

brengen of naar het theater. We zijn er voor jong en oud. 

In de afgelopen vijf jaar is de samenleving erg veranderd 

mede door overheidsbesluiten.  

Gelukkig zien we dat veel buren of naasten een handje 

willen helpen.  

Al deze veranderingen hebben ook positieve gevolgen we 

zien in dat we elkaar moeten helpen. 

We merken dat er de laatste 2 jaar meer een beroep op 

ons gedaan wordt mede door de bezuinigingen, tot dusver 

kunnen we dit nog opvangen. Het is niet onze intentie om 

het werk van beroepskrachten te vervangen maar dienen 

als aanvulling. 

Zo doen we veel meer boodschappen, dit is in veel 

gevallen niet meer opgenomen in een indicatie, dit kan 

ook prima door een vrijwilligersorganisatie worden 

uitgevoerd. Natuurlijk werken we samen met andere 

organisaties en nemen we deel aan het Platform 

Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp daar ontmoeten we  

 

 



 

elkaar regelmatig en wisselen we o.a. hulpvragen uit met 

elkaar en houden we de korte lijntjes in stand. 

De ruim 35 vrijwilligers van Stichting Noaberschap zijn 

blij de Damsters te kunnen ondersteunen. 

Omdat de verwachting is dat we meer hulpvragen te 

verwerken krijgen, zouden we blij zijn met wat meer 

vrijwilligers, want NEE “verkopen”  bij een hulpvraag doen 

we liever niet! 

Stichting Noaberschap Appingedam al 20 jaar een 

begrip…. 

 

Met vriendelijke groet, 

Dirktje Kornelius 

Coördinator  

 

 

 

 
Dirktje Kornelius - van der Kloet 

 

 

 

Van de penningmeester 

 

Subsidie 

Stichting Noaberschap wordt gesubsidieerd door de 

gemeente Appingedam. 

 

Sponsoren  

Bovendien wordt de stichting al jaren gesteund door een 
aantal sponsoren. 
Dat waren in 2014 : 

Woongroep Marenland, Woonwinkel Patrimonium. 
Stichting SNS Fonds Eemsmond. 

V/h Stichting Nieuwe Spaarbank ( bijdrage enkele jaren 
vooruit betaald). 
 

Donateurs 
Stichting Noaberschap wordt eveneens gesteund door 
ongeveer 100 donateurs. 

Ter gelegenheid van dit jubileum probeert de stichting 
meer donateurs te werven. 
 

S.H.Veenstra, penningmeester. 
 

 
Sipko Veenstra 



 

Provinciale Vrijwilligersprijs 2011 

 

Uit de vele aanmeldingen in de categorie “Zorg”, 

selecteerde de jury Stichting Noaberschap Appingedam 

als winnaar van de Provinciale Vrijwilligersprijs 2011. 

 

 
 

 
 

 

 
 

Prinsjesdag 2012 

 

Met het winnen van de Provinciale Vrijwilligersprijs 2011 

mochten op uitnodiging van de Commissaris van de 

Koningin, Max van den Berg, twee vrijwilligers van St. 

Noaberschap naar Prinsjesdag 18 september 2012.  

 

 
Truus Smid en Ria Roossien 



 

20 jaar Stichting Noaberschap Appingedam 

 

Het lustrumlied ( gecomponeerd door A. Zijl ) 

(Wijze: toen onze mop een mopje was) 

 

Het Noaberschap is 20 jaar, 

dat vieren wij nu saam. 

Bestuur, klant en vrijwilligers, 

zijn hier nu bij elkaar. 

 

Refrein: 

Vrijwilligers, vrijwilligers 

zij staan steeds voor u klaar. 

De klant, de klant, de klant, de klant,  

die heeft het voor elkaar. 

 

De eerste dinsdag van de maand, 

komen wij bij elkaar. 

Voor praten en gezelligheid, 

de koffie staat steeds klaar. 

 

Refrein. 

 

Bestuur zorgt voor financiën, 

dat is een hele klus. 

Naar buiten treedt zij ook heel vaak, 

promoten heet dat dus. 

 

Refrein. 

 

 

 

Het geld is altijd een probleem, 

zo zou ’t niet moeten zijn. 

Nu hebben wij de donateurs, 

dat vinden wij heel fijn. 

 

Refrein. 

 

Dirktje regelt de hulpaanvraag, 

die onze klant haar stelt. 

Geregeld wordt het allemaal, 

als je haar even belt. 

 

Refrein. 

 

 

 
 

} 2x 



 

STICHTING NOABERSCHAP WORDT 

GESPONSORD DOOR: 
 

 

 Woongroep MARENLAND /Woonwinkel 
Patrimonium 

 

 Woonstichting Groninger Huis 
 

 Stichting SNS fonds Eemsmond  
 
 

Gesteund door: 

 

 Ongeveer 100 donateurs 
 

 

Gesubsidieerd door: 

 

 Gemeente Appingedam 
 

 

De Stichting Noaberschap Appingedam is erkend 

door de ANBI 

 

 

 

 
 

 

 

 

St. NOABERSCHAP APPINGEDAM 

BURG. KLAUCKELAAN 16 

9902 KZ APPINGEDAM 
TEL. 0596- 625132 
 
 

E-mail: info@noaberschapappingedam.nl 

Website:www.noaberschapappingedam.nl 

 

 

 


