Verslag Themabijeenkomst “Zorgen doen we
Samen” 15 september 2020 in Dorpshuis
Exloo
Voordat de bijeenkomst begon kon iedereen genieten van een lichte, smakelijke lunch. De
ruimte was zo ingericht, dat iedereen op 1 ½ afstand van elkaar kon plaatsnemen. Dit deed
niets af aan de sfeer. Met dank aan de beheerder en zijn vrouw Roelf Begeman.

Aanwezigen deze middag & uitgebreide kennismaking
• Hans Zijlstra, initiatiefnemer van Veur Mekoar Nieuw Scheemda
Contactgegevens: hzijlstra2@hotmail.com, 06 33744484
Kennismaken met Hans en Veur Mekoar
Hans is oprichter van Veur Mekoar, Veur Mekoar is een initiatief vanuit Dorpsbelangen om
de saamhorigheid in Nieuw Scheemda + ’t Waar te vergroten. “We willen een brug slaan
tussen dorpsgenoten, die wat te bieden hebben en dorpsgenoten die, zo nu en dan, wel wat
hulp kunnen gebruiken.” Acties, die hiervoor worden ingezet:
- “Bel moar Eem “en laagdrempelig telefoonnummer, waarop hulp kan worden aangevraagd.
- 80 Joar en ouder, dan ontvangt de jarige een bloemetje

- Resto Veur mekoar, 4 keer per jaar worden alle dorpsgenoten uitgenodigd voor een
gezamenlijke maaltijd
Tip en tops: Wilt u wat voor uw dorpsgenoten betekenen, dan werkt een directe oproep
naar inwoners om zich aan te melden. Let vooral op het signaal: “Jullie regelen het allemaal
wel” dat wordt vaak gezegd. Leuk idee ook starten? Breng alle 80- plussers jaarlijks in het
dorp een bosje bloemen aan huis. Tenslotte is de dorpsvisie aan iedereen persoonlijk
uitgereikt.
• Tessa Niesing, initiatiefnemer van Stichting Kinderactiviteiten Oude Pekela.
Contactgegevens: Tessa0793@gmail.com, 06 11655212
Kennismaken met Tessa en Stichting Kinderactiviteiten Pekela
Stichting Kinderactiviteiten Pekela organiseert verschillende activiteiten met als doel
kinderen in de leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar met elkaar en de maatschappij te verbinden.
Alle kinderen zijn welkom, ongeacht beperking, afkomst en milieu. Wegens armoede in
Pekela zijn alle kinderactiviteiten gratis toegankelijk. De activiteiten zijn niet alleen leuk,
maar ook leerzaam. De kinderen leren door samen te werken elkaar te respecteren
waardoor zij ook hun directe omgeving op een andere manier leren kennen. Dankzij onze
activiteitenervaren zij hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar.
Georganiseerde activiteiten: Vakantieactiviteiten, kinderdisco, dans- en circuittraining,
speurtochten. En voor de ouders: Zij ontvingen tijdens de Lock-down een verrassing,
gesponsord door Stichting Uitdeelpunt Eerste Hulp.
• Arno Klee, initiatiefnemer van Gasteren
Goed voor elkaar
Contactgegevens: arnoklee@icloud.com,
06 573240471
Kennismaken met Arno en Gasteren Goed
voor elkaar
Arno is voorzitter van het Dorpshuis.
Saamhorigheid draagt bij dat mensen
graag in Gasteren willen blijven wonen. Ze
weten dat ze op de andere
dorpsbewoners kunnen rekenen.
Werkgroep Zorgzaam Gasteren
organiseert de volgende activiteiten:
- De huiskamer, een ontmoetingsplek in
het dorpshuis De Gasterije. Elke 2 weken
op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00
uur. Dit alles is o.l.v. 2 vrijwilligers en een
medewerker van Impuls Welzijn.
Het Dorpsloket, Eens in de vier weken op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur o.l.v.
een vrijwilliger i.s.m. Attenta

- Vervoersservice, o.l.v. vrijwilligers, die inwoners ophalen. Dit vervoer is gratis, behalve
buiten de bebouwde kom, dan kost een ritje € 0,19 per km
Vrijwilligers, alle vrijwilligers zijn dorpsgenoten, die zich kosteloos inzetten. Zij bepalen zelf
voor welke hulp zij inzetbaar zijn en wanneer zij beschikbaar zijn. De vrijwilliger-coördinator
zoekt dan een vrijwilliger, die in de hulpvraag kan voorzien.
Arno: “Ons dorp is behoorlijk zelfvoorzienend. Het sociaal netwerk is goed. Er zijn goede
contacten tussen kinderen en ouders, kleinkinderen buren. We hebben wel veel vrijwilligers
maar weinig hulpvragen”. Tijdens de bijeenkomst gaan we hierop in.
• Rebecca Roelans, aanwezig als buurtwerker Welzijn
Contactgegevens: rroelans@debadde.nl, 0621272482
Haar vraag: “Hoe houd ik inwoners in hun kracht”
Roelof Dilling, initiatiefnemer van Dorpscoöperatie Grolloo Zorgt
Contactgegevens: rdilling@kpnplanet.nl, 06 22408751
Kennismaken met Roelof en Dorpscoöperatie Grolloo Zorgt
Roelof is voorzitter van de Dorpscoöperatie Grolloo Zorgt. De doelstelling van de coöperatie
is: Zolang mogelijk in je eigen omgeving kunnen blijven wonen. Inwonersaantal ongeveer
700, vrijwilligers ruim 170. Aanwezig: Dorpsondersteuner voor 16 uur, uitgeleend van
Welzijn Impuls aan de Dorpscoöperatie.
Acties: Vrijwilligers staan klaar om inwoners te ondersteunen daar waar nodig. De
dorpsondersteuner coördineert dit.
Ontwikkeling voormalige boerderij tot woonzorg is complex.
Grolloo Zorgt heeft ook subsidie gekregen van het project van VWS: De Juiste Zorg op de
Juiste Plek (JZOJP). Met deze subsidie kunnen zij werken aan de verbetering met de
ketenpartners in de Zorg. De dorpscoöperatie wil een eigen positie in deze keten. Waardoor
zij mogelijk daardoor ook meer financiële zekerheid kunnen verwachten.
Tips en tops: Het is belangrijk voor dorpsinwoners, dat zij weten, dat als zij iemand nodig
hebben er ook iemand is. Dit geeft een enorm gevoel van veiligheid voor de mensen.
• Marianne Dalstra, heeft gewerkt als sociaal cultureel werker in Groningen
Contactgegevens: mhdalstra@ziggo.nl
Kennismaken met Marianne en De Binding Pekela
Marianne is betrokken bij De Binding in Pekela, de eet club. Verder betrokken bij de Stichting
JeNoZorg, een bewonersinitiatief, die werkt aan het ontwikkelen van een woonconcept voor
het voormalige verzorgingshuis De Molenhof.
• Jacob Zwinderman, is projectleider van IHOG (Innovatie Hub Oost Groningen)
Contactgegevens: j.zwinderman@ziggo.nl, 06 22809693
Kennismaken met Jacob en de gebiedscoöperatie in Oude Pekela
De coöperatie is er voor jonge mensen die op het platteland iets te bieden hebben. Hij stelt
de vraag: wat doe je met je eigen gemeente, de focus van de coöperatie ligt op Pekela,

Oldambt, Stadskanaal en Veendam.
Jacob houdt zich vanuit de
coöperatie bezig met: Avebe O.a.
hennep en gezonde snacks, hennep
en verduurzaming van de bouw,
combinatie hennep en
aardappeleiwit als
voedingssupplement. Wist je dat:
Katjadrop komt voor 98% uit
Veendam. Hij heeft een
samenwerking met de
Hanzehogeschool en Stenden
Hogeschool. 500 initiatieven vanuit
de particuliere hoek doen mee.
Werk voor LBO, MBO, HBO
Tips en tops: Nieuwe dingen
ontwikkelen en vooral
samenwerken. Betrek bijvoorbeeld
ook kerken bij je initiatief.
• Margret Wieldraaijer, inwoner van Grolloo, adviseur Dorpszorg, dorpenoverleg MiddenDrenthe als welzijnswerker
Contactgegevens: m.wieldraaijer@gmail.com, 06 108001910
Kennismaken met Margret en Welzijnswerk Midden-Drenthe
Dorpenoverleg Midden-Drenthe is de samenwerkingsorganisatie van 22 dorps- plaatselijk
Belangen en buurtverenigingen van dorpen en buurtschappen met minder dan 3000
inwoners in de gemeente Midden-Drenthe.
Gemeente Midden-Drenthe, Welzijnswerk Midden-Drenthe, Stenden Hogeschool en
Alphacollege en het dorpenoverleg hebben het project Dorpszorg ontwikkeld.
Tips en tops: dorpsanalyses door, met en voor inwoners. Het ontwikkelen van effectieve
vormen en verbindingen tussen formele en informele zorg. “Dorpen hebben veel te bieden”
• Rebecca Albers, initiatiefnemer van Stichting de Toverboom,
Contactgegevens: info@toverboom.nl ,06 46436561
Kennismaken met Rebecca en Stichting de Toverboom
Stichting de Toverboom zet zich in voor kinderen, jongeren en jong +volwassenen met een
grote afstand van de Maatschappij. Een afstand die wordt vergroot door
ontwikkelingsbeperking, slechte financiële status van ouders, of gevlucht van het land van
herkomst.
• Siny Vink, initiatiefnemer van Grolloo Zorgt/Impuls Welzijn, en dorpscoördinator
Contactgegevens: s.vink@impuls.nl ,06 36511015

Kennismaken met Siny en Grolloo Zorgt
Siny is Buurtwerker en houdt zich bezig met welzijn van ouderen. Zij woont zelf in Gees en is
daar ook betrokken bij het dorp. Zij noemt zichzelf het smeermiddel van het dorp. Sint rijdt
rond op een rode, dus herkenbare fiets. Inwonersaantal is ongeveer 700, vrijwilligers zijn er
ruim 170.
Tips en tops: Belangrijk is het actief ophalen van vragen door eerst contact te leggen ”Hoe
gaat het met u”? Ze herkent een zekere vraagverlegenheid, daar moeten mensen eerst
doorheen. Ze vindt, dat ze mooiste baan heeft.
• Marije Ribbink, opbouwwerker bij Kwartier Zorg en Welzijn
Contactgegevens: m.ribbink@kwartierzorgenwelzijn.nl, 06 55330063
Kennismaken met Marije en het opbouwwerk
Marije werkt voor de Gemeente Midden-Groningen.
Haar vraag: Wat kunnen de bewoners zelf en waar
ligt de grens tussen professionele ondersteuning en
wat je van vrijwilligers kunt vragen?
Voorbeelden die Marije noemt in MiddenGroningen: “Lang leve Kolham” ontwikkeling van
een vrijwilligersorganisatie met als doel: inwoners
kunnen langer thuisblijven door hulp bij
administratie en financiële zaken, recreatie in het
dorpshuis. Op eigen initiatief levensloopbestendig
maken van koophuizen.
Welzijnscoaches zijn schakels tussen mensen en hun
wensen in Hoogezand, Sappemeer, Slochteren en
Menterwolde.
• Piet Wolters, initiatiefnemer en voorzitter van Dorps coöperatie De Brug
Contactgegevens: pietwoltergnv@gmail.com 06 39439069
Kennismaken met Piet en Dorps coöperatie De Brug
Piet woont in Gasselternijveen, samen heeft hij met vrijwilligers van de dorpscoöperatie De
Huiskamer opgericht, waar mensen met een lichte dementie terecht kunnen zonder
indicatie o.l.v. een coördinator van Impuls, maar aangestuurd door de coöperatie.
Verder is er een dorpsloket, gerund door vrijwilligers, er is een eigen vervoersbus, sinds kort
een moestuintje, kennen ze de Oldstars en kunnen de jongeren vrijdagavond terecht in de
kantine van de sportvereniging. “We werken toe naar een Bluezone Gasselternijveen”

• Marjan Beltman, dorpsondersteuner bij Dorps coöperatie Wedde dat ’t Lukt,
Contactgegevens: dorpsondersteuner@weddedat’tlukt.nl ,06 2394449

Kennismaken met Marjan en de Dorpsondersteuner
De Dorpsondersteuner wordt door de gemeente betaald. De dorpsondersteuner heeft korte
lijnen met de inwoners wat betreft hun behoefte aan steun. De grens tussen informele zorg
en formele zorg ligt o.a. dat de dorps coöperatie geen lijf gebonden zorg biedt. Ook geen
concurrentie met professionals, ze bezetten geen banen, het is een aanvulling, maar wel een
hele belangrijke. Het geeft mensen een gevoel van veiligheid als ze weten, dat ze bij iemand
terecht kunnen. Huisarts merkte al snel, dat bezoek aan hem afnam.
• Rik Klok, Bestuurslid dorpsbelangen Eexterveen
Contactgegevens: rikklok@xs4all.nl ,06 21567562
Kennismaken met Rik en Dorpsbelangen Eexterveen
Activiteiten: De Jeugdsoos, voor jeugd vanaf 12 jaar. Elke vrijdagavond van 19.00 tot 21.30
uur, de Huiskamer in het dorpscentrum. Elke donderdagochtend vanaf 9.30 uur en 1x per
maand een Huiskamer +: Dan worden er extra activiteiten gedaan.
Dorpsbelangen heeft verder aan de voet gestaan van de bouw van 10 starterswoningen,
deze zijn inmiddels opgeleverd, verder zijn 6 seniorenwoningen gebouwd. Hierdoor is het
dorp een stuk leefbaarder geworden. Inmiddels staat het volgende project al in de
bouwsteigers, een 3 tal nieuwe starterswoningen en een aantal op papier.
• Mirjam Koen, voorzitter Naoberhulp Gieterveen
Contactgegevens: mirjamkoen@gmail.com, 06 83444658
Kennismaken met Mirjam en Naoberhulp Gieterveen
In 2019 is de werkgroep Naoberhulp opgericht, dit naar aanleiding van een huis aan huis
enquête. Dichtbij, laagdrempelig, praktisch en betrokken. In Dorpshuis Ous Hoes staat een
speciale brievenbus, waar de hulpvraag kan worden ingeleverd, evenals het aanbod.
• Hannie Pauw, dorps coördinator De Badde Pekela
Contactgegevens: hanniepiet@familiepauw.nl ,0597 647844
• Marzanna Gintowt, dorpsondersteuner/ervaringsdeskundige Westerlee
Contactgegevens: m.gintowt@sociaalwerkoldambt.nl ,06 30311507

Kennismaken met Marzanna en de Dorpsondersteuner Westerlee
Marzanna is persoonlijk ondersteuner, vraagbaak en knoopt in de Huiskamer vraag en
aanbod aan elkaar. “Zij luistert, zonder te oordelen” Is ook betrokken bij basisscholen in
Nieuweschans, Finsterwolde, Winschoten en Beerta.
• Hans Berg, voormalig huisarts & Wedde Dat ’t Lukt
Contactgegevens: jd.berg@ziggo.nl ,06-55735808
Kennismaken met Hans en Wedde dat ’t Lukt - korte impressie presentatie
Hans verzorgt de presentatie met ondersteuning van dorpsondersteuner Marjan. Eerst
wordt via een korte film duidelijk uitgelegd wat Wedde dat ‘t lukt wil betekenen.
Hans start in 2015, samen met zijn vrouw het project, in samenwerking met de Dorpsraad
Wedde. Vrijwilligers en kwetsbare inwoners kunnen worden gekoppeld aan elkaar. “Met
elkaar en voor elkaar”. Inmiddels is dit project uitgebreid in samenwerking met de besturen
van Veelerveen (“in Veelerveen, sta je nooit alleen”) en Vriescheloo (in Vriescheloo doen we
het zo”).

Nu in de Coronatijd blijven de contacten via de telefoon. Wedde wordt ook wel het
“mantelzorgdorp” genoemd. Je moet het doen, volgens Hans Berg, geen
haalbaarheidsonderzoeken, dan ontmoet je alleen maar blokkades. Wedde is een klein dorp,
met veel samenhang, die je wel moet verbinden. Uit zichzelf gebeurt dat niet. Op deze
manier kunnen de inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen. Er was veel eenzaamheid
en armoede. De start van Wedde dat’ t Lukt is begonnen met een enquête, wat is nodig en
wat mis je. Langzaam werd het systeem van een dorpsondersteuner bedacht. De spin in het
web, tussen o.a. de zorgverleners en de inwoners. Zij heeft een goed overzicht van het hele
dorp. Verder werd gezocht naar sleutelfiguren in het dorp. Uiteindelijk een bijeenkomst voor
het hele dorp.
Wat zijn de hulpvragen? Vragen als: kapotte lamp, remkabels van de fiets, ongelijke stoep,
rouwproblemen, overbelaste mantelzorgers, vervoer naar ziekenhuis et.
Wedde dat ’t Lukt is een succes. De kosten van de huisarts zijn gedaald. Dorp doet het zelf,
bottom-up, niet teveel regelen, elkaar het succes gunnen, niet verdringen, maar verbinden.
Het moet een basisbehoefte van het dorp zelf zijn, meer gemeenschapszin, met z’n allen de
wereld een beetje beter maken. Slogan: “mijn dag, wat kom je tegen als je opstaat, totdat je
weer naar bed gaat. Wat heb je dan nodig.
Het is belangrijk, dat er een gevarieerd aanbod is van vrijwilligers. Op talenten gericht
aanbod, zodat de vrijwilligers er niet permanent hoeven te zijn. Verder is ook belangrijk voor
sommigen, dat zij in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding. Elke vrijwilliger
komt ook wat halen. Belangrijk is ook om de kerken erbij te betrekken.
Integratie van twee Syrische gezinnen met behulp van Wedde dat ’t Lukt. Deze zijn ook weer
vrijwilliger geworden.
De financiering is wel nog steeds een probleem. Tijdens de start was de Provincie bereid te
komen met een subsidiebedrag van € 20.000,00 als cofinanciering. Menzis de
zorgverzekeraar zorgde ervoor dat de huisarts een dag minder kon werken om zo zijn tijd
aan het project te geven. De gemeente moet zorgen voor continuïteit.
* Zie verder de notitie in de bijlage en het radioprogramma Tegenlicht VPRO.
• Daphne Wiebing, lid kernteam bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën
Contactgegevens: info@wiebingperspectief.nl, 06 40558614.
Daphne leidt deze themabijeenkomst.
• Joke Bakker, voorzitter bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën
Contactgegevens: bewonersraad@kvdvk.nl, 06 30506598
*Zie verder voor haar introductie Kracht van de Veenkoloniën de bijlage.

Ken elkaar, Vertrouw elkaar en Gun elkaar
Tijdens de energieke bijeenkomst gaven de deelnemers elkaar adviezen en ondersteuning.
Hieronder in quotes de ervaring suggesties:
Van onderop, elkaar kennen, van bewoners voor bewoners, mag je verwachten dat alle
inwoners digitaal vaardig zijn, verhouding vraag en aanbod, vraagverlegenheid, hoe bereik je
je eigen inwoners, richt je in eerste instantie op sleutelfiguren, geen energie weg laten lopen
als inwoners er niet achter staan, zorg dat je bekend bent, er is iemand als je het nodig hebt,
doorvragen, langsgaan: hoe gaat het met u, zichtbaar zijn ( rode fiets bv) , gewoon een bak
koffie gaan drinken, privacy alleen het strikt noodzakelijke noteren, lijst met hulpvragen
bijhouden, vrijwilligersovereenkomst, hoe met mensen met dementie, via de mantelzorger,
netwerkje om iemand heen bouwen, basisteam van huisartsen, wie wil je er bij hebben,
degene die het inbrengt blijft verantwoordelijk ( formele zorg), mensen leren kennen als er
nog niet zoveel aan de hand is, aan de ene kant de buurvrouw aan de andere kant de dorps
ondersteuner, stel die vraag maar geen vraag is te gek, vrijwilligers maken ook met elkaar
afspraken, wederkerigheid in de relatie is belangrijk, betrek de huisarts er bij en laat zien wat
de meerwaarde is, huisartsen kunnen profiteren van de initiatieven, welbevinden van de
inwoners, elkaar in je kracht zetten, successen vieren, breng het naar buiten, ga netwerken,
zorg er voor dat iedereen er graag bij wilt horen………

Tenslotte:

• Er komt nog één themabijeenkomst Zorgen doen wij Samen. In eerste instantie voor de
gemeenten: Westerwolde, Coevorden en Emmen
• Verder komt er een extra bijeenkomst over Positieve gezondheid voor alle gemeenten.
• De bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën organiseert dit najaar nog een
themabijeenkomst: Manieren van Financieren
• Op 24 oktober is er de jaarlijkse inspiratie conferentie. Noteer deze alvast in je agenda!

