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Dag allen,
Ruim twee jaar geleden startte Naobuur zijn bestaan als Informatie- en Contactcentrum Zorg &
Welzijn voor de inwoners van de regio Vledder, gevestigd in de bibliotheek Vledder. Formeel is
Naobuur een werkgroep van Dorpsbelang Vledder, maar het opereert daar los van en voor alle kernen
van de voormalige gemeente Vledder.
Sindsdien is er veel gebeurd. Formele rapportages daarover per kwartaal kan iedereen lezen op onze
website www.naobuur.nl .
Maar we vinden het ook nuttig om jullie, die als vrijwilliger op een of andere manier betrokken zijn bij
Naobuur, rechtstreeks te informeren over de ontwikkelingen in en rond Naobuur.
Vandaar deze tweede nieuwsbrief voor de vrijwilligers in Naobuur en voor Naobuur.

Natuurlijk zijn we benieuwd naar jullie reactie, naar wat we anders en beter kunnen doen in ons aller
samenwerking. Want Naobuur is en blijft een vrijwilligersorganisatie. En niet te vergeten: welke zaken
of onderwerpen behoeven aandacht of zijn interessant voor de inwoners? Mail het
naar info@naobuur.nl of bel Tini Sanders, 0521-380193.
Vrijwilligers in Naobuur
Naobuur wordt “georganiseerd” door een grote groep vrijwilligers:
▪

12 gastvrouwen; Marjan Alta en Anja Beun zijn recentelijk toegetreden

▪

10 informatie-vrijwilligers; Henja Verhoef is recentelijk toegetreden

▪

5 personen die zorgen dat Naobuur geopend en gesloten wordt

▪

7 personen die ICT-hulp e.d. geven;

▪

7 personen in het projectteam
Sommigen vervullen vanzelfsprekend meerdere taken: er zijn 34 personen bij betrokken.
Activiteiten van Naobuur
Enkele zaken zijn al geruime tijd “standaard”:

▪

“koffie met” op maandagochtend heeft zich ontwikkeld tot een levendige praat- en spelletjesochtend,
vooral voor 70+;

▪

Op dinsdagavond is er steeds aanloop om vragen/problemen met laptop/smartphone voor te leggen;

▪

Op woensdagmiddag heeft de wijkagent Kevin van der Waard spreekuur (Wilhelminaoord en
Naobuur)en zijn enkele groepen kaarters actief;

▪

Op maandag- en donderdagochtend is er het “bloedprikken”;

▪

Op vrijdagochtend wordt er gezellig gepraat en gebreid en het aantal deelnemers groeit;

▪

De openingstijden van de bibliotheek zijn ruim verdubbeld; boeken lenen/terugbrengen, pc’s
gebruiken etc. kan ook in “Naobuur-tijd”. Recentelijk is ook een betaalautomaat geïnstalleerd door de
bibliotheek,o. a. voor dat kleine boetes en oude boeken

▪

In de eerste helft van het jaar waren er weer enkele lezingen en dit werd afgesloten met de
2e “hulpmiddelenmarkt”.

▪

Een nuttige activiteit gebeurt door de vrijwilligers van “hand- en spandiensten” in alle kernen van de
regio en in de diverse wijken van Vledder. Na een goed zichtbare start merken we dat hulp regelmatig
rechtstreeks wordt geboden en daardoor niet meer zichtbaar is. Dat is prima, maar het ontneemt ons
allen wel het zicht op “hulpvragen”. Dus, indien mogelijk: meldt een “klusje” achteraf: info@naobuur.nl.

▪

Bij de algemene hulpvragen staat “Vervoer” naar b.v. een ziekenhuis/polikliniek e.d. bovenaan.
Gelukkig hebben we een aantal vrijwilligers hiervoor.
Nieuwe activiteiten kwamen voort uit Seniorweb Vledder, die in samenwerking met de bibliotheek de
eerst computercursussen realiseerde: “Klik en Tik”. Ook “eigen” cursussen kunnen worden gegeven
als daar behoefte aan blijkt te zijn.
Samen met “Vledder e.o. in actie” werd het project “wandelmaatjes” gepresenteerd: samen een
ommetje lopen als het in je eentje moeizamer gaat/ongezellig is of een stevige wandeling van 5 of 10
km. Op de kunstproeverij van 30 juli wordt dit herhaald, want we merken dat nog al wat mensen
moeite hebben met het vinden van een “wandelmaatje”.
Wat speelt er nu?

▪

In Vledder wordt een “eetcafé” voor bereid met start in september; samen eten en/of koken en elkaar
ontmoeten.

▪

In Vledderveen probeert Plaatselijk Belang elementen van Naobuur gestalte te geven in het
dorpshuis; Naobuur helpt zo nodig.

▪

Voor het seizoen 2017/2018 worden weer lezingen gepland; publiciteit start eind augustus.

▪

Het projectteam Naobuur is nauw betrokken bij de voorbereidingen door Dorpsbelang Vledder om een
woonzorgcentrum in Vledder-Noord te realiseren. De huidige Naobuur-activiteiten kunnen voor
Vledder e.o. een onderdeel worden van het “levensloopbestendig wonen”. Overleg met de gemeente
en ZZWD als zorgorganisatie is gaande om voor 1 december een totaalplan gereed te hebben.
Dorpsbelang Vledder heeft gemeentelijke subsidie ontvangen om de kosten van de planvoorbereiding
te dekken.

▪

Een belangrijke fase in de ontwikkeling van Naobuur werd op 3 juli bereikt door het ondertekenen van
een nauwere en structurele samenwerking met WMW (WelzijnMensenWerk); zie voor de detail de
website van Naobuur. WMW komt daarmee dichter bij de lokale vrijwilligersorganisaties en de
bewoners van deze regio. Paul van Os (welzijnsmedewerker) zal vanaf 1-8 steeds op
maandagochtend aanwezig zijn. Na de zomer zullen als eerste activiteiten ingevuld gaan worden:

▪

Overleg met de verenigingen Dorpsbelang/dorpsgemeenschappen over gewenste prioriteiten in
welzijnswerk/Naobuur-WMW.

▪

Bijeenkomst met nieuwe inwoners van de regio

▪

Overleg met SOB-Vledder e.o. over ouderenbeleid en taakafbakening.
Tot slot
Een organisatie als Naobuur kan alleen blijven functioneren als er voldoende vrijwilligers zijn om
“iets “ te doen. Vandaar deze oproep: kijk eens om u heen of mede-inwoners een rol (klein of groot,
structureel of af en toe) zouden willen spelen in Naobuur. Vele handen maken het werk licht, vele
hoofden maken het werk beter. We hebben vooral mensen nodig die enkele keren per maand

▪

het openen en sluiten van Naobuur voor hun rekening willen nemen ;

▪

als “gastvrouw” mee het gezicht van naobuur willen zijn en koffie/thee serveren;

▪

als “informatiemedewerker” mee willen werken aan het (laten) oplossen van hulpvragen;
En: iemand met enige ervaring/vaardigheid in PR/Communicatie missen we bij het projectteam!
Namens het projectteam Naobuur ( Dirk Boom, Henk Idserda, Geerte van Immerzeel, Paul van Os
(WMW), Teun van Waart, Rianne van Wingerden),
Tini Sanders

