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Kring ’ontmoeten’
De kring ‘ontmoeten’ heeft als
belangrijke taak het bevorderen
van sociale contacten en het
verhogen van de onderlinge
saamhorigheid. In de Heemkamer kunt u, onder begeleiding
van vrijwilligers, nieuwe mensen
ontmoeten onder het genot van
een kopje koffie. Ook worden
hier naar behoefte activiteiten
georganiseerd.
De
kring
‘ontmoeten’
is
volop
in
ontwikkeling, ideeen en suggesties die kunnen bijdragen tot
het succes van deze kring zijn van
harte welkom.
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Kring ’vervoer’
De kring ‘vervoer en boodschappen’ zorgt dat mensen die
zelf geen vervoer hebben, door
een vrijwilliger naar een afspraak
gebracht worden. Ook zijn
vrijwilligers beschikbaar om
samen boodschappen te doen. Of
het nu gaat om een ritje naar de
supermarkt of naar de kledingzaak, het is allemaal mogelijk. U
betaalt alleen de benzinekosten
en de parkeerkosten.

Kring ‘klussen’
De kring ‘klussen’ helpt met
kleine klusjes in en om het huis.
Denk aan het vervangen van een
lamp, het ophangen van een
schilderij of het maaien van het
gras. Ook is er op donderdag een
klussenmiddag bij Bloesem aan
de Wooystraat voor mensen die
graag klussen, maar daar thuis
geen mogelijkheid voor hebben
of die graag samen met anderen
klussen.

Ontmoetingsruimte open
Sinds 1 juni 2014 is de ontmoetingsruimte in de Heemkamer
in Herpen drie ochtenden in de week geopend. Tussen 10.00
uur en 12.30 uur kunnen leden er terecht voor een praatje, een
krantje en een gratis kopje koffie.
Als de vlaggen buiten wapperen, zijn de gastvrouwen en gastheren
aanwezig en staat de koffie klaar. Er staat een grote leestafel met
tijdschriften en kranten en er zijn ook boeken aanwezig. Gezellige
ronde tafels nodigen uit voor een praatje of een spelletje.
We hebben een goede start gemaakt. Elke keer ochtend dat de
Heemkamer open was, waren er bezoekers voor een gezellig
koffieuurtje. De vrijwilligers van de kring ‘ontmoeten’ kunnen
mensen met elkaar in contact brengen om samen iets te
ondernemen. Vanaf september kunt u de eerste en derde maandag
van de maand terecht voor klein reparatie naaiwerk.
De Heemkamer is centraal gelegen in het dorp Herpen, vlak bij de
supermarkt. Het adres is Rogstraat 12. Mensen die slecht ter been
zijn of te ver weg wonen, kunnen het centrale telefoonnummer
bellen: 06-44466449 tussen 10.00 en 12.30 uur. Er wordt dan een
vrijwilliger gezocht die de mensen haalt en brengt.
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Enquête
Half maart viel er bij ieder gezin in
Herpen, Koolwijk, Keent, Overlangel
en Neerloon een envelop in de
brievenbus. In de envelop zat een
enquête met vragen over de behoefte
aan zorg en de interesse om anderen te
helpen.
Ruim 40% van alle huishoudens heeft
de moeite genomen om de enquête in
te vullen en op te sturen. Onder
ouderen was de respons nog iets
hoger.
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Opening zorgcoöperatie
Op een zonnige 24 mei kwamen leden, vrijwilligers en andere
belangstellenden bij elkaar in de Heemkamer voor de officiële
opening.

Uit de enquête bleek dat er vooral
behoefte was aan hulp in de
huishouding, vervoer en klussen. Veel
mensen gaven aan dat ze gebruik
willen maken van een ontmoetingsruimte van de zorgcoöperatie.
Een kleine 200 mensen heeft
aangegeven als vrijwilliger de
zorgcoöperatie te willen helpen. Er
zijn vrijwilligers voor alle kringen,
zoals die in de enquête zijn genoemd.
Veel mensen die nog druk zijn met
werk of andere zorgtaken, geven toch
aan zo nu en dan best iemand ergens
naar toe te willen brengen, te klussen
of een boodschapje te doen. Een grote
groep is ook bereid om wekelijks te
helpen, bijvoorbeeld als gastvrouw/
gastheer of om op bezoek te gaan.
Op dit moment hebben al bijna 250
mensen aangegeven lid te willen
worden van de zorgcoöperatie. een
mooi resultaat.

En hoe nu verder?
De komende tijd wordt hard gewerkt
aan het verder uitbreiden van het
aantal kringen, zoals ‘op bezoek
gaan’, ‘informatie geven’, ‘lichte zorg
geven’. Er blijkt behoefte te zijn aan
een
middagopening
van
de
Heemkamer.
Het bestuur gaat ook in gesprek met
zorgaanbieders en andere vrijwilligersorganisaties om te praten over de
manier waarop we kunnen samenwerken. In de volgende nieuwsbrief
meer over dit alles.

Wethouder Jan van Loon sprak zijn waardering uit voor het
initiatief van de Herpenaren en de inwoners van de kernen
Koolwijk, Overlangel, Neerloon en Keent. Het doel van de zorgcoöperatie is om samen te zorgen dat mensen zo lang mogelijk in
het eigen dorp kunnen blijven wonen en daarbij ook actief deel uit
te kunnen blijven maken van de gemeenschap. Onder het motto
‘Door U Voor U’ zorgen de inwoners voor elkaar. Daarbij heeft
iemand de ene keer zelf zorg nodig, maar kan hij of zij een andere
keer iemand anders helpen.
Buiten stonden kramen, waar mensen informatie konden krijgen
over de kringen ‘vervoer’, ‘ontmoeten’ en ‘klussen’. Ook maakte
een aantal mensen gebruik van de gelegenheid om zich aan te
melden als lid.
Binnen was de sfeer goed: de vrijwilligers van de kring
‘ontmoeten’ hadden de ruimte mooi aangekleed, het koor zong een
aantal smartlappen en iedereen werd getrakteerd op feestelijke
gebakjes met het logo van de zorgcoöperatie erop.
Op de binnendeur van de
Heemkamer is het naambordje
van de zorgcoöperatie bevestigd,
dat dokter Olde Loohuis bij zijn
afscheid aan de zorgcoöperatie
heeft geschonken. Een fraaie
serenade gaf een extra feestelijk
tintje aan de opening.
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