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Een goed jaar

NIEUWJAARSRECEPTIE
Op maandagavond 8 januari was de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Buren in het gemeentehuis
te Maurik. Tijdens deze avond hadden inwoners en
bestuurders de mogelijkheid elkaar een voorspoedig
nieuw jaar te wensen. Tevens reikte de burgemeester
de vrijwilligersprijzen 2017 uit, waaronder de
Buurzaamheidsprijs. Dit gebaar maakt de gemeente
Buren sinds 2014 ieder jaar.
Buurzaamheidsprijs
Het Mantelpunt was samen met Plantsoenenwerk
Buren en Maurik Rond (lokaal nieuws verspreiden)
genomineerd door een jury voor de Buurzaamheidsprijs. Deze prijs is speciaal bedoeld voor vernieuwende ideeën en initiatieven die erop gericht zijn dat
meer mensen kunnen mee doen aan onze samenleving. Dat kan op allerlei terreinen, zoals zorg, welzijn,
vrije tijd, sport, cultuur, werk en veiligheid. Vaak is
het bij nieuwe initiatieven zo, dat het even duurt
voordat duidelijk is of het succesvol en levensvatbaar
is. Met deze prijs wil de gemeente stimuleren en
de mensen achter die ideeën een steuntje in de rug
bieden met een geldbedrag, publiciteit en netwerkmogelijkhden.
Met trots kan ik u vertellen dat deze sympathieke
onderscheiding dit jaar naar het Mantelpunt
Kerk-Avezaath is gegaan, een sociaal burgerinitiatief van bewonersvereniging Kerk-Avezaath. Doel is
versterking van de (mantel-)zorgondersteuning op
dorpsniveau. Vragen richten zich bijvoorbeeld op
ondersteuning van mantelzorgers, vervoersassistentie,
tuinonderhoud en boodschappen doen.
Tijdens de opstartfase hadden de inwoners nog een
bepaalde mate van vraagverlegenheid, maar sinds
2015 worden de 14 vrijwilligers en vragers voor ondersteuning bijgestaan door een dorpscontactpersoon
voor tien uur per week. En deze werkwijze blijkt een
succes te zijn

Dit is zeker iets
om blij van te worden
en trots op te zijn!

De inzet en flexibiliteit van alle vrijwilligers is hartverwarmend. Daarnaast is het erg mooi om te zien
hoeveel mensen er al in eigen dorp zijn geholpen.
EEN GOED JAAR
Ik hoop dat komend jaar een goed jaar zal worden
voor het Mantelpunt. Dankzij gemeentelijke
subsidie kan ik heel 2018 namelijk als dorpscontactpersoon voor het Mantelpunt blijven werken.
Ik hoop dat veel mensen hun vragen durven neer
te leggen bij mij of bij anderen die zij vertrouwen
om zo op weg geholpen te kunnen worden.
Of dit nu gaat om een boodschapje doen, hulp
in de tuin, informatie over zorg, of op andere
vlakken. Schroom niet om aan te kloppen!
Ik wens u allen een heel gelukkig, gezond
en liefdevol 2018!
Vriendelijke groeten,
Fleur Gaarthuis
Dorpscontactpersoon Kerk-Avezaath
06 - 250 424 78 of kerkavezaath4012@gmail.com

In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor!

