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VEUR MEKAAR IN VILSTEREN

TWEEMAANDELIJKSE SPECIAL OVER WELZIJN EN ZORG.

Veur mekaar; samen zorgen dat
Vilsteren en omgeving leefbaar is
en blijft. Dat is de insteek van de
facebookgroep waarop hulpvraag
en aanbod bij elkaar gebracht
wordt. Dania Veltmaat is een van de
initiatiefnemers. “Samen kunnen
we ervoor zorgen dat het hier voor
iedereen fijn wonen is.”

SAMEN DOEN... ZO DOEN WE DAT!
SAMEN DOEN NOORD

Tijdens
een
bijeenkomst
over
de toekomst van Vilsteren en de
buurtschappen in de omgeving
ontstond het idee voor een digitaal
prikbord om hulpvragen en aanbod
te matchen. Dania is een van de leden
van de werkgroep die het plan verder
heeft uitgewerkt. Met een onderzoek
onder inwoners van Vilsteren en de
buurtschappen in de omgeving zoals

‘GEEN VRAAG IS TE GEK VOOR SAMEN DOEN’
“We zien in deze regio dat mensen vaak
lang zelf proberen hun problemen op te
lossen, met wat hulp van familie of
buren. Dat is natuurlijk goed, maar het
zorgt er soms ook voor dat de problemen
behoorlijk groot worden. Zelf oplossen
is goed, maar als het niet lukt mag je
gerust met je vragen bij ons komen”,
vertelt Gea Samsen van Samen Doen
Noord; het team dat zich richt op
Slagharen, Gramsbergen, De Krim en
het buitengebied in het noorden van de
gemeente Hardenberg.
De Praam in Slagharen is de uitvalsbasis
van Samen Doen Noord, maar de medewerkers zijn veel op pad. Tussen de
bedrijven door hebben Ria Morrenhof,
Gea Samsen en teammanager Els
Lettink even tijd om iets te vertellen over
hun werk. “We ondersteunen mensen bij
allerlei vragen rond werk, inkomen, zorg
en welzijn. Dat verschilt van het opvoeden van de kinderen tot de zorg voor
ouderen. Geen vraag is te gek voor
Samen Doen. We hebben niet altijd direct
een pasklaar antwoord, maar kunnen altijd helpen met het zoeken naar een passende oplossing”, vertelt Els Lettink.
“We vinden het vooral belangrijk om
goed naar mensen te luisteren. Vervol-

gens kijken we samen met de inwoner
wat nodig is en proberen we een oplossing te vinden waar iemand echt mee
verder kan. Dat kan best een onverwachte of creatieve oplossing zijn. We kunnen
hiervoor samenwerken met verschillende organisaties. Zo komen we tot een
totaalplan om iemand echt verder te
helpen.”

met hulp van familie of vrienden op. Dat
is goed, maar heeft ook een keerzijde”,
vertelt Ria Morrenhof. “Als je te lang
wacht met hulp zoeken, kunnen problemen groter worden. Gelukkig zien we dat
mensen Samen Doen steeds beter weten
te vinden.”
Loopt u rond met een vraag, zoekt u hulp

bij een probleem of maakt u zich zorgen
over iemand in uw omgeving? De medewerkers van Samen Doen gaan graag
met u in gesprek. U bent zonder
afspraak welkom op het inloopspreekuur, of kunt telefonisch contact opnemen
via telefoonnummer 14 0523.

FOTOVERSLAG

VOLG SAMEN DOEN OOK OP
SOCIAL MEDIA!

Samen Doen is overal;
dus ook op social media.
facebook.com/samendoenteam
twitter.com/samendoenteam
instagram.com/samendoenteam

STICHTING
PALLIATIEVE
TERMINALE
ONDERSTEUNING
VECHTDAL

Hessum, Giethmen en Achterveld, is
in kaart gebracht waar behoefte aan
is en hoe digitaal de inwoners zijn.
Vervolgens is begin 2017 een besloten
facebookgroep aangemaakt om vraag
en aanbod bij elkaar te brengen.
Hoewel mensen vaak wat schroom
hebben om hulp te vragen, blijken er
voldoende mensen te zijn die willen
helpen. “Ik had zelf gevraagd of
iemand mijn gras wilde maaien in de
periode dat ik op vakantie ben”, vertelt
Dania. “Inmiddels hebben al vier
mensen aangeboden om te helpen.
Mooi toch!”
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OOK EEN MOOI

BIJDRAGE VOOR MENSEN
MET EEN LAAG INKOMEN

De vrijwilligers van Stichting Palliatieve
Terminale Ondersteuning Vechtdal bieden
ondersteuning zodat mensen de laatste
fase van hun leven thuis kunnen doorbrengen. Coördinator Truida van der Veen
merkt dat steeds meer mensen de hulp van
SPTO aanvragen.

M e t
hulp van De Klomp en twee dames
die vrijwillig komen koken kunnen
we voor een kleine prijs een maaltijd
aanbieden. Ik hoop dat het heel
gezellig wordt en dat mensen elkaar
zo wat beter leren kennen. Dat maakt
het ook weer makkelijker om eens
hulp te vragen als het nodig is.”

Niet alles gaat digitaal; op 6 april wordt
er veur mekaar gekookt in Herberg de
Klomp. “We hebben plek voor 20 eters.
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Samen met andere organisaties werken
de Samen Doeners ook aan problematiek in de wijken. “Wanneer er signalen
zijn dat het in een wijk niet goed gaat,
proberen we dit met de bewoners en betrokken organisaties op te lossen”, legt
Gea Samsen uit. “In De Krim proberen
we bijvoorbeeld samen met politie,
scholen en opbouwwerker ruzies in de
buurt aan te pakken. We gaan in gesprek
met de inwoners en organisaties en maken samen een plan om de ruzie te stoppen en nieuwe conflicten te voorkomen.”
De medewerkers van Samen Doen
Noord merken dat de mensen in dit deel
van de gemeente vaak lang proberen om
zelf hun problemen op te lossen. “Er zijn
hier bijvoorbeeld weinig huisuitzettingen. Wanneer mensen in financiële
problemen komen, lossen ze het vaak

DE ZORGPROFESSIONAL

DURF TE DOEN

VOORBEELD VAN
SAMEN DOEN?
VERTEL HET ONS!

Heeft u een laag inkomen en komt u geld tekort voor uitgaven zoals
sporten, een schoolreisje of een internetverbinding? Dan komt u
misschien in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente.
De gemeenten Ommen en Hardenberg vinden het belangrijk dat iedereen
mee kan doen. Daarom zijn er regelingen om mensen met een
minimuminkomen te ondersteunen. U kunt deze regeling gebruiken voor
een bijdrage in de kosten van bijvoorbeeld zwemles, een kortingskaart
van de NS, abonnement op de dierentuin, lidmaatschap van een vereniging
of muziekles.
Neem contacttn
opemet
gemeente via 14 0523
tsilaMeer
icepweten?
s
gakdejiw
(Hardenberg) of 14 0529 (Ommen).
Op de bank zitten Els Lettink, Arina de Jong en Gea Samsen, Cynthia Wellinga en
Ria Morrenhof staan achter de bank
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KRIMSE KRACHT: MET ELKAAR, VOOR ELKAAR
‘Met elkaar, voor elkaar’ is het
motto van Krimse Kracht. Vrijwilligers uit De Krim helpen hun
dorpsgenoten bij allerlei kleine
klusjes, of wanneer ze wat aanspraak kunnen gebruiken. Zo
zorgen ze er met elkaar voor dat
De Krim voor iedereen een fijne
woonplaats is.
Jet van der Wetering en Yvonne
Bleker zijn twee van de vrijwilligers
van Krimse Kracht. Ze hebben
beiden een achtergrond in de zorg
en vinden het leuk om actief te zijn
in hun woonplaats. “Krimse Kracht
brengt hulpvragers en vrijwilligers
met elkaar in contact”, legt Jet van
der Wetering uit. Het kan gaan om
allerlei klusjes. “Vervoer naar de
buurtkamer of naar het ziekenhuis,
een klusje in de tuin of een lamp
ophangen. Maar ook wanneer je
graag wat meer aanspraak hebt,
kun je je melden.”
Als een hulpvraag binnen komt bij
Krimse Kracht wordt eerst gekeken of er ook mogelijkheden zijn

om het in de eigen omgeving op te
lossen. Is dat niet het geval, dan
wordt een vrijwilliger ingeschakeld
om de klus te klaren. Er staan
25 mensen klaar om te helpen,
ruim voldoende voor het aantal
hulpvragen. “Mensen vragen niet
zo makkelijk hulp”, vertelt Yvonne.
“De Krim is een klein dorp,
misschien vinden mensen het
daarom lastig open te zijn over hun
zorgen en problemen. En mensen
zijn nog onbekend met de mogelijkheden.” Krimse Kracht wil daar
graag wat aan doen. “We hebben
een website en facebookpagina, we
maken flyers en zorgen ook dat we
zichtbaar zijn op activiteiten, zodat
mensen ons leren kennen.”
Met Krimse Kracht hopen ze ook
iets te doen aan de eenzaamheid.
“Neem gerust contact op met
Krimse Kracht als je iemand zoekt
voor een kop koffie of om een spelletje mee te doen. Zo heeft iemand
bijvoorbeeld met een vrijwilliger
van Krimse Kracht de Pulledag in

Hoogeveen bezocht. Ze hebben
samen een topdag gehad. Dat is
toch super!”

neodnemas

Samen zorgen voor elkaar. Dat is Samen Doen. In deze
eganosrOmmen
ep
special laten we zien wat er in de gemeenten
en Hardenberg gebeurt op het gebied van zorg en
welzijn. Niet alleen vanuit de Samen Doen teams,
maar vooral initiatieven van inwoners, bedrijven
en maatschappelijke organisaties leveren een
belangrijke bijdrage aan onze lokale samenleving.

“We hadden altijd zo’n 25 aanvragen per jaar.
In 2016 verdubbelde dat naar ruim vijftig
aanvragen”, vertelt Truida van der Veen.
“Zorgverzekeraars
vergoeden
minder
thuiszorg. De beschikbare uren thuiszorg
worden vooral overdag ingezet. Voor de
ondersteuning in de nachten wordt dan een
aanvraag bij ons ingediend.”
SPTO heeft een team van zo’n twintig
vrijwilligers, maar dat is onvoldoende voor
de groeiende vraag. Nieuwe vrijwilligers zijn
dan ook van harte welkom bij SPTO. “Het is
heel mooi en dankbaar werk. Als vrijwilliger
neem je de zorg even over van de
mantelzorger, of waak je ’s nachts bij de
zieke. Op deze manier ontlasten we de
mantelzorger en kan hij of zij de zorgtaak
beter volhouden. Het klinkt misschien zwaar,
maar dat is niet de ervaring van onze
vrijwilligers. Het geeft veel waardering en
voldoening.”
Meer weten over SPTO of vrijwilliger worden?
Kijk op www.sptovechtdal.nl of neem contact
op via telefoonnummer (06) 51 93 95 73.

GEMAKKELIJK GEREGELD!

INLOOPUREN SAMEN DOEN

Meer informatie:
www.krimsekracht.nl, of
telefonisch via 06 - 13 39 89 17.

Hardenberg - Samen Doen Kern:
· Maandag van 15.30 tot 17.00 uur in de Boerderij Baalder in Hardenberg
· Dinsdag van 11.00 tot 12.30 uur in het LOC in Hardenberg
· Donderdag van 09.00 tot 10.30 uur in wijkcentrum Norden-Hazenbos in Hardenberg
Hardenberg - Samen Doen Noord:
· Maandag van 10.00 tot 12.00 uur in de Praam in Slagharen
· Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in de Huisartsenpraktijk in De Krim aan de Hoofdweg 44
· Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in de Binder in Gramsbergen
Hardenberg - Samen Doen Zuid:
· Dinsdag van 15.30 tot 16.30 in ‘t Haarschut in Kloosterhaar
· Donderdag van 10.00 tot 11.00 in BVM (Bergentheim Veur Mekaar) in Bergentheim
Hardenberg - Samen Doen West:
· Maandag van 13.30 tot 15.00 uur in MFC de Baron in Dedemsvaart
· Dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur in MFC ‘t Trefpunt in Balkbrug
· Donderdag van 11.00 tot 12.30 uur in MFC de Baron in Dedemsvaart
Ommen - Samen Doen Ommen:
· Dinsdag en donderdag van 09.00 tot 11.00 uur in de Carrousel in Ommen
· Eerste woensdag van de maand van 09.30 tot 11.30 uur in de Schakel in Lemele
· Eerste donderdag van de maand van 09.00 tot 11.00 uur in het Kultûrhus in Beerzerveld

Jet van de Wetering en Yvonne Bleker.

SAMEN DOEN HARDENBERG

SAMEN DOEN OMMEN

T 14 0523

T 14 0529

E samendoen@hardenberg.nl

E samendoen@ommen.nl
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hardenberg.nl/samendoen

ommen.nl/samendoen

