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PERSOONLIJK BERICHT VAN DORPSCOÖRDINATOR
Zoals u inmiddels via verschillende media wellicht
heeft vernomen, ben ik sinds begin dit jaar echt actief als dorpscoördinator in Kerk-Avezaath. Ik heb
al een aantal leuke en positieve reacties gekregen.
Wat prettig om deze te krijgen!
De ‘oorspronkelijke Avezathers’ hebben mij min of
meer gewaarschuwd voor hun houding; de kat uit
de boom kijken met enige argwaan.
Hoewel een aantal Avezathers dit heeft aangegeven, valt mij op dat men open staat voor mij als
dorpscoördinator en toch ook nieuwsgierig is naar
wat ik dan doe en/of ben.

“De ‘oorspronkelijke Avezathers’
hebben mij min of meer
gewaarschuwd”
Ik krijg veel energie van het werk dat ik tot nu toe
heb gedaan. Zowel van de contacten met dorpsbewoners, bijvoorbeeld tijdens de inloopochtend in
dorpshuis ‘De Avezathen’, als van de contacten die
ik met (hulp-) organisaties heb. Zo heb ik bijvoorbeeld met diverse wijkverpleegkundigen gesproken, de gemeente, Sterk in de buurt (Stib), een
gezondheidsmakelaar van de GGD Gelderland-Zuid
en Eigen Kracht.

Tot nu toe maak ik een hoop vlieguren. Op de
meest vreemde momenten ben ik bezig met mijn
‘dorpscoördinatorschap’. De meest goede ideeën
krijgt iemand vaak als hij/zij een moment van ontspanning ervaart. Ook heb ik een aantal zeer inspirerende ontmoetingen gehad, waarvan ik hoop
dat deze nog een vervolg zullen gaan krijgen.
Door middel van de Nieuwsbrief, die regelmatig
zal verschijnen, wil ik u op de hoogte houden
van mijn werkzaamheden, de voortgang van het
Mantelpunt, weetjes van de gemeente, activiteiten
in en rondom het dorp en zal ik informatie geven
over een hulporganisatie uit de omgeving.
Mocht u zelf iets interessants hebben, waarvan
u denkt dat dit handig en/of leuk is dat andere
dorpsbewoners dit weten, mail of bel dit dan aan
mij door. Dit kan via kerkavezaath4012@gmail.com
of 06-25042478.
VORDERINGEN MANTELPUNT
Begin 2014 is het Mantelpunt officieel geopend.
Destijds was er 2 keer in de week een spreekuur
in het dorpshuis. In de afgelopen twee jaar zijn er
zo’n 6 hulpvragen binnengekomen. Sinds mijn start
als dorpscoördinator zijn er 4 hulpaanvragen
binnengekomen.
De binnengekomen aanvragen gingen over:
Vervoer;
Ondersteuning mantelzorger;
Gezelschap houden;
Helpen in de tuin.
Uiteraard hoop ik nog meer hulpaanvragen binnen
te gaan krijgen en mensen te kunnen gaan helpen.
De vrijwilligers staan klaar voor hen die dat wensen.

In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor!

TEGOEDBON MANTELZORG
Mantelzorgers staan klaar voor een naaste die
extra hulp nodig heeft. Zij vinden dat vanzelfsprekend, maar daardoor hebben ze soms geen of
weinig tijd voor zichzelf. En om hulp vragen is niet
altijd makkelijk. Het mooiste dat u ze kunt geven
is een beetje van uw tijd. Een goed gesprek, een
kop koffie, of een uurtje de zorgtaken overnemen.
Het laat zien dat u ziet wat ze doen en dat u dat
waardeert. Kom in actie en maak een tegoedbon
voor iets dat u wilt oppakken.
Ga hiervoor naar http://tegoedbon.mezzo.nl.

Voorbeeld tegoedbon

3 miljoen mensen is goede belangenbehartiging en
ondersteuning nodig. Mezzo is de spin in het web
die mensen en organisaties met elkaar verbindt.
Op de website van Mezzo vindt u informatie wat
Mezzo doet, wat Mezzo u te bieden heeft en wat u
zelf kunt doen. (www.mezzo.nl)
WEET U…
Dat u vanaf 4 april 2016 alleen nog bij
Gemeente Buren terecht kunt als u een afspraak
heeft gemaakt?
Dat er een training ‘pittige jaren’ wordt gestart
voor ouders van jonge kinderen die graag steun
bij het opvoeden willen? Voor meer informatie:
www.buren.nl of www.pittigejaren.nl.
Bellen of mailen kan ook met Roswida Lamboo,
0344-679352 of rlamboo@stmr.nl.
Dat de gemeente verplicht is om te vermelden
wat de eigen bijdrage in de Wmo is? Dit naar
aanleiding van nieuws dat er mensen geen zorg
aanvragen in verband met de hoge bijdrage. Ook
is de gemeente verplicht om te vermelden welke
ondersteuning inwoners kunnen krijgen als zij de
eigen bijdrage niet kunnen betalen.
Ik wens u alvast een zonnige en mooie start van de
lente toe.
Vriendelijke groeten,

MEZZO
Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor
iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid,
buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger.
Mezzo vindt het belangrijk dat mensen op hun
eigen manier voor een ander kunnen zorgen én
maatschappelijk actief kunnen blijven. Omdat 80%
van alle zorg thuis wordt gegeven door meer dan

Fleur Gaarthuis
Dorpscoördinator Kerk-Avezaath

De volgende mantelpuntnieuwsbrief zal in mei verschijnen.
Mocht u de digitale nieuwsbrief willen ontvangen, mail
dit dan naar info@bewonersverenigingkerkavezaath.nl

In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor!

