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Intentieverklaring
Basisschool Op Dreef, Buitenschoolse
Opvang Ratjetoe, Peuterspeelzaal
Duimelotje, MFC De Biezen en Zorg om
Zorg gaan samen actief werken aan de
mogelijke oprichting van een
“meergeneratiehuis” in Putte. De vijf
partners hebben al diverse activiteiten op
de actielijst staan, zoals een tabletinstructie
voor ouderen, waarbij de oudste leerlingen
van basisschool Op Dreef kunnen
assisteren, maar ook een informatiemiddag voor opa’s en oma’s over vragen die zich
voordoen bij het oppassen op de kleinkinderen. Rond de jaarwisseling worden enkele
activiteiten georganiseerd tussen ouderen en jongeren.
Informatiebeenkomst “Meergeneratiehuis”
Op verzoek van meerdere leden van de zorgcoöperatie wordt op 16 september 2015 door de
vijf partners een informatieavond georganiseerd over de betekenis van een
“meergeneratiehuis”. Tijdens deze bijeenkomst wordt de documentaire bekeken over het
oorspronkelijk initiatief in Duitsland. Ook worden ideeën en wensen besproken over de
mogelijkheden van een “meergeneratiehuis” in Putte. Zorg dat je erbij bent en praat mee
over de toekomst van Putte. Meld je aan: secretariaat@zcputte.nl of bel 06 20 25 55 29.
Pilot
Het bestuur van de zorgcoöperatie heeft een voorstel ingediend bij de gemeente
Woensdrecht om in Putte een pilot te starten met als doel de samenwerking tussen betaalde
en vrijwillige menskracht in de zorg te verbeteren. Tevens wil de zorgcoöperatie met de pilot
er voor zorgen dat Putte een eigen toegangspunt krijgt waar alle vragen over zorg kunnen
worden gesteld. Zo ook willen we binnen de pilot het ontmoetingspunt vormgeven. Op dit
moment worden hierover gesprekken gevoerd met de beleidsafdeling sociaal domein van de
gemeente, de WMO-adviesraad, dorpsplatform en BWI.
Ondanks de last van het verleden, kun je altijd vandaag een nieuw begin maken. “Boeddha”
Word daarom lid van “Zorg om Zorg” Zorgcoöperatie Putte
via www.zorgcooperatieputte.nl of telefonisch 06 20 25 55 29

Wervingscampagne
Inmiddels hebben zich 87 huishoudens aangemeld. Dat is een geweldige start. We zijn er
voor iedereen in het dorp en hoe groter we worden, hoe meer we samen kunnen doen.
Daarom starten we in het najaar een wervingscampagne. Hiervoor laat het bestuur op dit
moment een huisstijl en een flyer ontwikkelen. De opdracht is gegeven aan Theo Hagtingius,
Mental | grafische vormgeving uit Putte.
Inzet vrijwilligers
De zorgcoöperatie heeft op dit moment 42 vrijwilligers die zich zo nu en dan in (willen)
zetten voor hulp in het dorp. Vanaf de start in april jl. heeft de zorgcoöperatie 20 hulpvragen
in behandeling genomen. De hulpvragen gingen over uiteenlopende zaken: tuinonderhoud,
vervoer, boodschappen doen, hond uitlaten, technische storing in huis en
computerondersteuning. Drie doorverwijzingen zijn binnengekomen vanuit de BWI en vijf
verzoeken voor hulp werden gemeld door de wijkzuster. In de afgelopen drie maanden
hebben drie coördinatoren van de zorgcoöperatie 14 huisbezoeken afgelegd.
Werkgroep 3: Kleinschalige woonvormen
De werkgroep heeft een tussenrapportage uitgebracht onder de titel: Residence Putopia,
“Wonen in een levensloopbestendig dorp Putte, waar grenzen worden verlegd “.
De leden van de werkgroep en het bestuur bespreken op vrijdag 28 augustus 2015 het
voorstel met enkele externe deskundigen. Nadien wordt het rapport door de werkgroep zo
nodig bijgesteld en aangeboden aan het bestuur van de zorgcoöperatie “Zorg om Zorg”.
Tabletcursus:
In samenwerking met de basisschool Op Dreef organiseert de zorgcoöperatie in het najaar
een tabletcursus voor senioren. Leerlingen van groep 7 en 8 gaan ouderen begeleiden in het
gebruik van de tablet. De cursus is gratis. Op dit moment zijn er nog 7 plaatsen open. Voor
informatie over de cursus bel: 06 53 66 53 22. Voor deelname aan de cursus meld je aan:
secretariaat@zcputte.nl of bel 06 20 25 55 29.
Jaarlijkse muziekavond
Op de tweede inspraakavond 14 april jl. is gesproken over een muziekavond op 8 december
2015. Helaas is de grote zaal in de Biezen voor dit evenement op 8 december aanstaande
niet beschikbaar. Wij informeren u zo spoedig mogelijk over een nieuwe datum in januari
2016.
Vooraankondiging
Op 17 november 2015 wordt om 19.30 uur een bijeenkomst georganiseerd voor alle
vrijwilligers van de zorgcoöperatie.
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