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Het zal u vast niet zijn ontgaan dat de afgelopen weken de kranten veel hebben geschreven over de
bezuinigingen in de zorg en de grote gevolgen daarvan voor de burgers.
In de vorige 2 Wmo Bulletins wezen wij ook al op de verstrekkende consequenties van dit nieuwe beleid
waar iedereen mee te maken krijgt. Op onze website kan u een selectie van de krantenartikelen via
http://www.bewonersverenigingkerkavezaath.nl/werkgroepen/werkgroep-wmo/index.html nalezen.
Waarom vraagt de Bewonersvereniging hier zoveel aandacht voor?
Het antwoord is heel simpel: wij zijn ervan overtuigd dat het sociale netwerk rond een zieke het
in de komende jaren steeds zwaarder gaat krijgen door ontbrekende of onbetaalbare voorzieningen. En het gevaar is levensgroot dat zorgbehoevende mensen vereenzamen. Wij maken ons daar
zorgen over. En wij denken dat we in ons dorp met elkaar goede alternatieve oplossingen kunnen
bedenken om dit te voorkomen.
Ideeën en externe steun
De Bewonersvereniging heeft een aantal ideeën en suggesties die de inwoners van het dorp
kunnen ondersteunen bij de zorg voor zieke familie, buren en vrienden. Het voert te ver om dit hier
uitgebreid uit te leggen. Dat willen we graag op maandagavond 11 maart in het Dorpshuis doen.
We hebben onze ideeën met de Gemeente Buren besproken. En de Gemeente was meteen enthousiast. Want die ziet heel goed de gevaren van de komende bezuinigingen en de moeilijke positie
die ontstaat voor haar burgers. De Gemeente Buren heeft subsidie voor dit initiatief aan de
Bewonersvereniging toegezegd. Dat maakt het voor ons mogelijk om de ideeën nu in de praktijk
uit te werken.
Daarnaast hebben we de Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR) benaderd. Ook zij zien de mogelijkheden om op een andere manier zaken aan te pakken. STMR heeft
ondersteuning in de vorm van menskracht toegezegd. En ook Stichting Welzijn Buren heeft grote
interesse en doet mee.
Hoe nu verder?
Op maandagavond 11 maart vanaf 20.00 uur willen we met u en andere inwoners verder praten.
We willen dan vooral ideeën uitwisselen, suggesties vernemen en horen of er interesse bestaat
actief deel te nemen aan een andere opzet van de zorg voor elkaar, waardoor het mogelijk wordt
om langer onder goede condities in ons dorp thuis te kunnen blijven wonen, zonder dat het sociale
netwerk overbelast raakt.
Maakt u zich ook zorgen over hoe het verder moet met de zorg voor uzelf, familie,
buren en vrienden en wilt u daar wat aan doen, kom dan op 11 maart om 20.00 uur
naar het Dorpshuis De Avezathen!
(de avond is voor alle inwoners, u hoeft dus géén lid te zijn van de Bewonersvereniging)
U bent van harte welkom!
Hebt u nu al suggesties of opmerkingen, mail ons op werkgroepwmo@bewonersverenigingkerkavezaath.nl
of stuur een briefje naar Dorpsstraat 24 Kerk-Avezaath.

In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor!

