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Bereikbaar : iedere maandag- en dinsdagochtend tijdens het
inloopspreekuur op het bezoekadres, via de mail, website en
telefoon van Stichting Noaberschap Appingedam.
Activiteiten:
 Vervoer
 Kleine klussen in en om huis
 Bezoekwerk
 Boodschappen halen
 Ondersteuning van mantelzorger
 Respijtzorg zonder zorgtaken
 1edinsdag van de maand koffieochtend
Bestuur
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Administratie donateurs
Lid en Notulist
Lid
Lid
Coördinator

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Els Jansen
Vacant
Anneke van Bostelen
Karin Scheper
Penningmeester
Marga Star
Carla Dijkman
Berend Zwart
Dirktje Kornelius

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 voorzitter
Middels een nieuwsbrief willen we u graag eens per jaar op de
hoogte houden van het werk van de Stichting het
Noaberschap. Sinds 1995 is de stichting actief in de gemeente
Appingedam met als doelstelling mensen uit hun sociale
isolement te halen.
Die doelstelling streven we nog steeds na.
Onze vrijwilligers hebben zich ook de afgelopen tijd weer
ingezet om hulp te verlenen aan mede Damsters die om wat
voor reden ook wel wat steun konden gebruiken. Via de media
bereiken ons met regelmaat berichten over een toenemnde
eenzamheid onder ouderen.
Een probleem in onze moderne maatschappij waarin de
overheid uitgaat uit van meer zelfredzaamheid van haar
burgers. Als mensen hulp nodig hebben moet men dus vaker
dan voorheen terugvallen op kinderen of buren. Maar niet
iedereen beschikt over een uitgebried netwerk.
In veel gevallen wonen kinderen niet in de buurt. Dan is het
goed te weten dat er een organisatie is die hulp kan bieden.
Zo hebben onze vrijwilligers voor veel mensen een verschil
kunnen maken.
Wij zijn blij met onze vrijwilligers, velen zijn al jarenlang actief
voor het Noaberschap. Het toont hun grote betrokkenheid.
De vrijwilligers vormen in veel gevallen de schakel tussen de
hulpvrager en de maatschappij.
Mensen worden regelmatig bezocht, er kan gezorgd worden
voor vervoer naar arts of ziekenhuis, kleine klusjes in en om
het huis worden gedaan.
Elke maand wordt er een koffieochtend georganiseerd. Dit is
voor veel mensen een fantastische mogelijkheid om contacten
te leggen en te onderhouden.
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Het Noaberschap heeft een coördidnator in dienst die
verantwoordelijk is voor een goede ondersteuining van onze
vrijwilligers. Tevens behandelt zij de hulpvragen en kijkt
zorgvuldig welke vrijwilliger het meest geschikt is voor die
betreffende hulpvrager.
Het Noaberschap dankt alle donateurs en de gemeente
Appingedam voor de financiële ondersteuning.
Namens het bestuur,
Els Jansen, voorzitter
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Van de penningmeester
Het jaar 2016 ligt alweer een tijdje achter ons en inmiddels is
ook voor de Stichting het Noaberschap het financiële jaar 2016
afgesloten.
Op 1 januari 2016 kwam er een einde aan de financiële
ondersteuning van Woongroep Marenland. Dit betekende dat
wij het afgelopen jaar diverse inspanningen moesten plegen
om het financiële gat te dichten. Gelukkig mochten we voor
het jaar 2016 een beroep doen op de gemeente Appingedam
voor extra ondersteuning. We hebben getracht een nieuwe
sponsor te vinden, maar het vinden van een sponsor is een
enorm karwei gebleken en tot nu toe zijn onze inspanningen
op dat gebied nog niet beloond. Gelukkig hebben we veel
trouwe donateurs en we mochten het afgelopen jaar ook een
aantal nieuwe donateurs verwelkomen. De belastingdienst
heeft toestemming verleend om het ANBI-keurmerk "goede
doelen ” te voeren zodat donaties die worden gedaan aan het
Noaberschap aftrekbaar zijn voor de belasting.
Ons rekeningnummer is NL26RABO 031 3062 625 t.n.v.
Noaberschap Appingedam
Het bestuur zal ook in het komende jaar weer alles in het werk
blijven stellen om nieuwe fondsen te werven.
Wij geloven in de kracht van het Noaberschap en in het jaar
dat achter ons ligt hebben heel veel mensen in onze Damster
gemeenschap gebruik kunnen maken van de hulp die onze
vrijwilligers bieden en wij willen die hulp ook in 2017 blijven
verlenen.
Een woord van dank aan allen die ons hebben ondersteund. En
we hopen ook in de toekomst op uw steun te kunnen rekenen.
Met een vriendelijke groet,
Karin Scheper, penningmeester
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FIETSUITJE VRIJWILLGERS EN BESTUUR
Het is eind mei 2016, het is een prachtige zonovergoten
dinsdagmiddag. Een groep vrijwilligers en bestuursleden van
het Noaberschap staat klaar bij het gebouw van de ASWA voor
het jaarlijkse fietsuitje. Elk jaar wordt een fietsuitje
georganiseerd voor de vrijwilligers en het bestuur om hen te
bedanken en de cohesie te bevorderen.
We zijn benieuwd waar we dit jaar naar toe gaan. Elke keer is
het een verassing welke route is uitgezet en bij waar we een
rondleiding krijgen. Een kleine opsomming van activiteiten
van vorige jaren: Museum stad, rondvaart door Appingedam,
de Diek’n in Zeerijp, de fruittuin in Bierum, museum Henk
Helmantel, een high tea.
Rond 13.30 uur stappen we op de fiets, de groep wordt
aangevoerd door een fietser met reflecterende kleding,
evenals de hekkensluiter van de stoet; om onze veiligheid
wordt gedacht. Dit jaar hebben we geluk, het is mooi weer,
weinig wind en niemand heeft een lekke band. Dat is andere
jaren weleens anders geweest, gelukkig is dan de
bezemwagen voorhanden. Er rijdt een auto mee voor
degenen die niet (lang) kunnen fietsen, niet over de
fietspaden, maar indien nodig is deze met behulp van de
huidige communicatiemiddelen (smartphones) snel ter plekke.
Na een 3 kwartier fietsen stoppen we bij de Gerichtshof, een
prachtige beeldentuin rondom een woonboerderij, heel mooi
gelegen op een oude wierde tussen Oosterwijtwerd en Eenum.
We werden hartelijk ontvangen door de bewoners Maarten
Burgraaf en Anne-Miek Kaspers.
Voor velen is dit de eerste keer.
Men is onder de indruk van de
mooie beelden van beeldhouwer
Maarten en de veelkleurige
borders die door Anne-Miek
worden onderhouden. Het is echt
een kijkje waard.
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Maar…we moeten verder, gelukkig is het een klein stukje
fietsen, in Loppersum staat koffie/thee en gebak klaar op een
terras. Gezellig met elkaar bijpraten, heel belangrijk voor de
verbinding met elkaar.

De tocht wordt vervolgd door het mooie Groninger Landschap:
over Stedum, Lellens, ten Post naar Garrelsweer, waar we in
de tuin van onze coördinator Dirktje Kornelis de laatste stop
hebben. Dit jaar gaan we niet naar de Chinees, het eten wordt
ons aangeboden door Dirktje. Zij en haar man hebben lekkere
soepen en salades gemaakt. Het is gezellig, we zijn Dirktje en
haar man zeer erkentelijk voor de sponsoring en de
gastvrijheid.
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Aan alles komt een eind, ook aan dit uitje. Er worden nog
enkele dankwoorden voor de vrijwilligers uitgesproken, daarna
fietsen we 10 km huiswaarts (en regenden nog even kletsnat).
Het was een zeer gezellige dag, de weergoden waren ons goed
gezind. We zijn gelukkig net op tijd terug in Appingedam;
gearriveerd in Appingedam en de regen stort neer.
Al met al, het was weer goed georganiseerd deze keer.
Bedankt organisatoren. We kijken uit naar het volgende
fietsuitje in mei 2017.
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NL DOET
Op vrijdag 10 maart 2017 hebben we in het kader van NL
DOET een maaltijd georganiseerd voor de Damsters.
Dit onder het motto “samen eten… ja gezellig!”
Net als vorig jaar hebben leerlingen van het
Noorderpoortcollege van de afdeling Zorg en Welzijn en
Horeca, in Winschoten, zich aangemeld voor deze activiteit.
Na de briefing gingen de leerlingen aan de slag. Twee gingen
mee met het ophalen van de gasten, twee gingen de zaal
feestelijk inrichten.
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De overige leerlingen gingen aan de slag om een heerlijke
maaltijd voor te bereiden.

Nadat de gasten waren gearriveerd, werden ze begroet door
de leerlingen en naar hun plaats begeleid waar een
welkomstdrankje werd geserveerd.
Na een kopje soep werd de maaltijd opgediend door de
enthousiaste leerlingen van het Noorderpoort.

De gasten hebben met smaak gegeten en gingen voldaan naar
huis. Ook de leerlingen hebben genoten of zoals een leerling
opmerkte “veel leuker dan ik had gedacht”
Kortom een geslaagde dag!
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Koffieochtenden; niet meer weg te denken uit
Appingedam
Al snel na de oprichting van Stichting Noaberschap
Appingedam in april 1995 werd duidelijk dat er onder de
inwoners van de wijk Opwierde behoefte was aan een
ontmoetingsplek. Een plek waar mensen gezellig een praatje
konden maken onder het genot van een kopje koffie. Het
bestuur vond deze plek in het kleuterschooltje Pinkelotje aan
de Opwierderweg.
Er werd besloten om de Koffieochtenden eenmaal per maand
te houden, in principe op de eerste dinsdag van de maand.
Aan een deel van de ochtend zal ook een andere invulling
gegeven worden dan het enkel en alleen koffiedrinken.
De activiteitencommissie zal zich buigen over een programma.
Het kleuterschooltje viel na verloop van tijd onder de
slopershamer en de Koffieochtenden gingen verhuizen naar
het ASWA - gebouw. Toen Noaberschap haar werkzaamheden
ging uitbreiden voor alle inwoners van Appingedam was het
praktischer voor de bezoekers om onze ochtenden in de
Franse school te houden, in het centrum van de stad.
De Koffieochtenden zijn voor alle inwoners van Appingedam en
worden begeleid door een team vrijwilligers. Het doel is samen
met anderen gezellig koffie te drinken en nieuwe mensen
ontmoeten. Onze gasten worden persoonlijk op de hoogte
gebracht d.m.v. een uitnodiging in de brievenbus.
De activiteitencommissie stelt ieder seizoen een gevarieerd
programma samen.
Onderwerpen o.a.: spelletjes, bingo, creatief, educatief,
sprekers over maatschappelijke onderwerpen, een Grunneger
mörgen en een zangochtend met accordeonbegeleiding.
De sfeer op de koffieochtend is altijd erg gezellig. Soms
ontstaat er tussen de gasten een band en worden er afspraken
gemaakt voor een theevisite, thuis. Ook denken we aan lief en
leed dan wordt er een kaart gestuurd met alle namen van de
gasten erop.
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De koffieochtenden van Noaberschap zijn niet meer weg te
denken uit Appingedam.
Wat met een klein groepje gasten begon, heeft zich steeds
verder uitgebreid.
Wij, als vrijwilligers, zullen ons voor deze ochtend blijven
inzetten.
Na afloop van een koffieochtend zien we dankbare gezichten,
daar doen we het voor!
Het geeft ons een voldaan gevoel en veel energie om door te
gaan!
Ria Roossien -Wijkstra(Vrijwilligster)
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Coördinator
Het Noaberschap heeft rond de 30 vrijwilligers, ieder is op
zijn/haar manier actief en haalt daar voldoening uit.
Een kwart van de vrijwilligers heeft een Noaber die wekelijks
bezocht wordt.
Regelmatig wordt door de coördinator gecheckt of de
hulpvrager alles naar wens vindt gaan. Maar ook of de
vrijwilliger het allemaal kan doen en er ook plezier aan
beleeft; onder het motto wat je uitstraalt krijg je terug.
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
 Respijtzorg i.v.m. kortdurende ziekte
 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 meer hulpvragen dan in 2015, ook in 2016 vraagt de
afhandeling meer tijd omdat er sprake is van complexe
problematiek. Er wordt meer tijd aan één hulpvraag besteed.
Het kantoorteam heeft diverse activiteiten, leden van dit team
zorgen ervoor dat het Noaberschap bereikbaar is voor vragen,
ook zijn er 2 “achterwachten” voor dringende vragen buiten de
vaste openingstijden.
Zo zorgen zij voor:
 Uitnodigingen koffieochtenden maken en rondbrengen
 Organisatie koffieochtenden en daarbij het vervoer
 Uitnodigingen vrijwilligersvergaderingen maken en
rondbrengen
 Verslaglegging vrijwilligersvergaderingen
 Activiteiten commissie
Eigenlijk zouden we vaker geopend moeten en willen zijn maar
helaas zijn de financiële middelen ontoereikend.
Naast incidentele geregistreerde hulpvragen zijn er vrijwilligers
die:
 Wekelijks boodschappen doen
 Vervoer van en naar zorginstellingen regelen
 Structuur geven aan de dag
 Regelmatig klusjes doen
 Folderbeheer uitvoeren
 Helpen bij invullen van formulieren
 Helpen de administratie op orde houden
 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:









Woonstichting Groninger Huis
Stichting SNS-fonds Eemsmond
Riemersma, huisarts
Albert Heijn Appingedam
De Zwaan bloemen en decoratie
Smit medische hulpmiddelen
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Apotheek Salentijn

Gesteund door:
 Ongeveer 100 donateurs
Gesubsidieerd door:
 Gemeente Appingedam

De Stichting Noaberschap Appingedam is erkend door de ANBI

Nieuwsbrief 2017
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