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Artikel in de Woensdrechtse Bode
In de Woensdrechtse Bode van 17 december jl. is, onder deze titel: “Putte zegt ja tegen
zorgcoöperatie“, een artikel verschenen over het vervolg van het burginitiatief “Zorg om
Zorg in Putte.
Enthousiasme onder de burgers
Op de inspraakavond 9 december jl. hebben 110 aanwezigen aangegeven informele zorg te
willen bieden op basis van wederkerigheid.
Voor deelname aan de werkgroepen hebben 56 personen zich opgegeven.
In totaal willen 160 personen verder geïnformeerd worden over de ontwikkeling van de
zorgcoöperatie.
Bestuur in oprichting
Na de inspraakavond hebben drie nieuwe kandidaten zich aangemeld voor een mogelijke
bestuursfunctie in de (zorg)coöperatie. Afgelopen woensdag 17 december heeft een
oriënterend gesprek plaatsgevonden met de kandidaten. Op 5 januari aanstaande zal de
oprichtingsvergadering van de (zorg)coöperatie plaatsvinden. Op dit moment wordt nog
gezocht naar een bestuurslid met specifieke kennis van automatisering. Voor vragen
hierover kan contact worden opgenomen via 06 20 25 55 29.
Bezoek Austerlitz
Op 20 februari 2015 zijn wij welkom voor een werkbezoek aan Zorgcoöperatie Austerlitz.
Deze coöperatie bestaat sinds 2012. Zij vertellen ons graag over hun ervaringen. Iedereen is
welkom om mee te gaan. De kosten voor het vervoer en een kleine maaltijd zijn afhankelijk
van het aantal deelnemers. Wij vertrekken rond 12.30 uur en verwachten na de files om
19.00 uur terug te reizen naar Putte. Wilt u mee, graag aanmelden voor 15 januari 2015 via
email zorgomzorginputte@ziggo.nl of telefonisch 06 20 25 55 29.
Werkgroepen
Tussen Kerst en Nieuwjaar krijgen diegene die aangegeven hebben actief te willen zijn in een
werkgroep een bericht over de doelstelling van de verschillende werkgroepen en een
verzoek om hun voorkeur en beschikbaarheid voor deelname op te geven. De
werkzaamheden van de werkgroepen worden gestart in januari 2015.
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