Nieuwsbrief 29
April 2020
Jubileumfeest
Zoals aangegeven in nieuwsbrief 28 zijn
wij door de coronacrisis gedwongen om
de voorbereidingen van het vijfjarig
jubileumfeest van Zorg om Zorg - dat had
moeten plaatsvinden op 29 maart 2020 stop te zetten.
Het bestuur vindt dat we trots mogen zijn
op de behaalde resultaten en vindt het
belangrijk dat we wel stilstaan bij het
vijfjarig bestaan.
Daarom is besloten om in juni aanstaande
een ledenvergadering in te plannen en er
een gezellige avond van te maken.
Uiteraard blijft ook deze datum nog even onzeker en is afhankelijk van de maatregelen voor de
bestrijding van het coronavirus.
Maar reserveer alvast 10 juni om 19.30 in uw agenda. De uitnodiging voor de bijeenkomst volgt zo
spoedig mogelijk.

Coronavirus
Het coronavirus heeft ons allen in de greep. Inmiddels hebben we vernomen dat helaas een van
onze leden is getroffen door het virus. We wensen betrokkene veel sterkte en beterschap.
Dit betekent dat we samen nog beter moeten opletten dat we de richtlijnen goed opvolgen. Want
we blijven uiteraard voor elkaar zorgen! We houden 1,5 m afstand en wanneer we verkouden zijn,
hoesten, niezen of koorts hebben bellen we gewoon iemand anders om even een klusje te doen. Blijf
vooral met elkaar in contact. Het virus verspreidt zich niet via de telefoon.
We zijn er voor elkaar en zorgen voor elkaar. Mocht u vragen hebben, bel dan gerust met nummer:
06 20 25 55 29.
Allen een goede gezondheid gewenst.
Het bestuur van zorg om zorg

Voorbereidingen Zomeractie 2020 kunnen niet plaatsvinden
Afgelopen vier jaar heeft Zorg m Zorg in de schoolvakantieweken dagreisjes georganiseerd voor
leden van de zorgcoöperatie. Een succesvol initiatief met een gemiddelde bezetting van ongeveer
90% per uitstapje. Helaas kunnen wij op dit moment in verband met de coronacrisis geen dagreisjes
plannen en voorbereiden.
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Het bestuur moet helaas besluiten om de uitstapjes dit jaar te annuleren.
In overleg met KBO-Putte bekijken we, afhankelijk van de ontwikkelingen, wat in de zomerperiode
wel en niet mogelijk is.

Cliëntondersteuning
Vorige maand ontvingen wij een brief van Henk van de Brug waarin hij aangaf te stoppen in de
functie van vrijwillige cliëntondersteuner. Henk is vanaf de oprichting van Zorg om Zorg werkzaam
geweest voor ons. Vele hulpvragen zijn door hem opgelost. Nooit was een vraag hem te veel. Hij
was het die het experiment aandurfde van dorpscoördinator in Putte. Mede dank zij Henk heeft
dorpsgericht werken en cliëntondersteuning invulling gekregen in de gemeente Woensdrecht.
Chapeau! Naast alle drukke werkzaamheden had Henk ook regelmatig tijd om actief mee te denken
in werkgroepen van Zorg om Zorg en heeft hij veel tijd vrijgemaakt in de opzet en de ontwikkeling
van Participatiecafé De Bunt. Namens de leden van Zorg om Zorg is een dankwoord op zijn plaats.
“Bedankt Henk. We wensen je veel geluk en gezondheid in de toekomst”. Bestuur Zorg om Zorg.
Voor vrijwillige cliëntondersteuning kunnen in de toekomst de volgende personen worden benaderd:






Vrijwillig cliëntondersteuner Elcilia Kleinsmidt, 0164 - 71 21 97. Bereikbaar op maandag- en
dinsdagochtend. Op andere momenten of bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken, of
mailen naar: e.guy@oc-woensdrecht.nl
Vrijwillig cliëntondersteuner Marjon Diepenbroek, 06 - 30 73 57 43. Bereikbaar maandag en
dinsdag of via voicemail, of mailen naar: m.diepenbroek@oc-woensdrecht.nl
Vrijwillig cliëntondersteuner Ada Koster, 06 - 52795396, a.koster@oc-woensdrecht.nl.
Bereikbaar op woensdag en donderdag.
Ook kan MEE West-Brabant, Heerbaan 100, 4817 NL Breda, 076 - 522 30 90 worden
benaderd voor inzet van cliëntondersteuning.

Openstaande vacature bestuur
Zoals eerder medegedeeld staat de functie van penningmeester al geruime tijd vacant. Wij zijn erg
blij dat Mariol Wildeman tot op heden bereid is de functie waar te nemen.
Per 1 mei ontstaat een nieuwe vacature van voorzitter van het bestuur. Erik De Laet treedt af en is
conform de statuten niet herkiesbaar. Het bestuur maakt zich zorgen over de bestuurlijke
continuïteit. We hebben nieuwe menskracht nodig. Wij roepen daarom ook alle leden op om mee te
zoeken en/of zich kandidaat te stellen voor het bestuur van Zorg om Zorg. Op 10 juni aanstaande in
de ledenvergadering wordt de invulling van diverse functies besproken.

Collegebesluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 11 februari jl. besloten
dat dorpsgericht werken in het sociaal domein de toekomst wordt in de gemeente Woensdrecht.
Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met het voorstel dat samengesteld
is door de partners in het sociaal domein en de gemeente. Zorg om Zorg was als partner in de
projectorganisatie van de gemeente vertegenwoordigd.
De ervaringen door Zorg om Zorg opgedaan in de pilot “Zelf doen, Samen doen, Laten doen” en de
adviezen destijds met hulplijn 606060 zijn uitgangspunt geweest van het advies aan het college.
Er komt een plan op maat per dorp met daarin de resultaten die alle betrokken partijen gezamenlijk
willen behalen. Ook komt er per dorp een aanspreekpunt voor inwoners met vragen. Eindelijk zijn
nu alle partijen ervan overtuigd dat de mensen dichter bij huis en op een laagdrempelige manier
terecht moeten kunnen met hun vragen en problemen. Dit besluit is dan ook een mooi resultaat van
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jaren hard werken door verschillende vertegenwoordigers van Zorg om Zorg aan het
levensloopbestendig maken van Putte. Het bestuur bedankt nogmaals alle werkgroepleden van Zorg
om Zorg voor hun inzet en eindeloos geduld. Samen zijn we weer een stap verder gekomen in het
doel van Zorg om Zorg om de zorg in Putte dichter bij de mensen te organiseren.

Ontwikkeling van een kleinschalige woonvoorziening
Weet u het nog: werkgroep 3 is al geruime tijd aan de slag met de ontwikkeling van een kleinschalige
woonvoorziening voor dementerenden en mensen met een zwaardere zorgvraag. We hebben al
geschreven en verteld dat er inmiddels een stuurgroep aan de slag is waarin Stichting de Bunt, de
Woningstichting Woensdrecht, TanteLouise, TWB, Wij zijn Traverse en de Zorgcoöperatie samen aan
deze opdracht werken. De stuurgroep heeft opdracht gegeven aan werkgroepen om een advies uit
te brengen over een woon- leef- zorgconcept voor Putte.
Afgelopen maanden hebben de drie verschillende werkgroepen zeker niet stilgezeten, maar helaas
kunnen wij op dit moment, in verband met de coronacrisis die onverwacht op ons is afgekomen,
geen voortgang rapporteren over de stand van zaken. Zodra dit mogelijk is komt de stuurgroep
opnieuw bij elkaar en zullen wij u informeren met een nieuwsbrief speciaal gericht op dit
onderwerp.

Aanpassing statuten Stichting participatiecafé De Bunt
Na het inwinnen van juridisch advies heeft het bestuur van Stichting participatiecafé De Bunt
besloten om de statuten aan te passen. Hierdoor kan men zich in de toekomst inzetten voor het hele
dorp en alle bewoners. In de gewijzigde statuten is gekozen voor een nieuwe naam, namelijk
Stichting. Eveneens heeft men een ANBI status aangevraagd, waardoor men belastingvrij fondsen
kan werven.
Inmiddels heeft het bestuur van Stichting de Bunt met het bestuur van Zorg om Zorg een gesprek
gehad, waarbij de intenties zijn uitgesproken om in de toekomst te blijven samenwerken. Op welke
manier dat concreet zal worden gemaakt zal de toekomst uitwijzen. Op dit moment zijn Zorg om
Zorg en Stichting de Bunt ook nog actief in een samenwerkingsverband m.b.t. het Leef-Woon-Zorgproject.

Inzet tablets Nationaal Ouderenfonds
Door de maatregelen in verband met het coronavirus worden sociale contacten in levende lijve
vrijwel voor iedereen tot een minimum terug gebracht. Gelukkig kunnen de meeste mensen via
social media of beeldbellen nog wel contact met anderen zoeken. Echter: niet iedereen heeft hiertoe
de mogelijkheid.
Zorg om Zorg stelt de tablets, die eerder door het Nationaal Ouderfonds zijn geschonken aan de
zorgcoöperatie, ter beschikking aan het initiatief www.PutteSamenBeter.nl . Burgers die geen
beschikking hebben over een tablet kunnen contact zoeken met de zorgcoöperatie voor eventuele
ondersteuning bij beeldbellen. Bel voor informatie 06 100 90 765.
Agenda 2020
Jaarvergadering
Flitsvrijwilligersdag
Najaarsbijeenkomst
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10 juni
29 Augustus
17 November
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