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Het project Dorpszorg is inmiddels al weer drie jaar actief in
acht verschillende dorpen.
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Het projectteam (Dorpenoverleg, Welzijnswerk, de gemeente
Midden-Drenthe en Stenden Hogeschool/Alfa College) heeft
begin dit jaar gebruikt om goed te overleggen over hoe we
verder denken te kunnen gaan met Dorpszorg. Dit willen we
graag met de werkgroepen uit de dorpen bespreken op het
Umkiekatelier op 31 mei (zie ook hieronder).

Enerzijds willen we in blijven zetten op het versterken van
bestaande mogelijkheden. Zoals naoberschap en omkijken
naar elkaar – dit is al heel sterk op het Midden-Drentse
Komende evenementen
platteland. Hoe kunnen we dit dan inzetten voor Dorpszorg?
Contact
Anderzijds zijn we nog steeds met elkaar op zoek naar
vernieuwende, effectieve manieren om elkaar te helpen. En verbinding tussen formele zorg
en informele zorg.

Uitnodiging: Umkiekatelier Dorpszorg
Donderdag 31 mei
20:00 – 22:00 uur
Locatie: wie wil gastdorp zijn?

Op donderdag 31 mei organiseren we weer een Umkiekatelier Dorpszorg.
Voor wie:
voor iedereen die bezig is met Dorpszorg
voor iedereen die iets in het kader van Dorpszorg zou willen gaan doen
en voor iedereen die interesse heeft in de resultaten tot nu toe.
Wat:

Uitwisseling: we zijn al een poosje niet bij elkaar geweest – waar is iedereen
druk mee en wat zijn de resultaten?
Vervolg: wat hebben we nodig om de mooie ontwikkelingen en nieuwe
voorzieningen voort te zetten en nieuwe initiatieven ruimte te bieden?
Hoe blijven we met elkaar onderzoeken hoe we samen kunnen regelen dat
mensen die ondersteuning en/of zorg nodig hebben zo lang zij willen in het
dorp kunnen (blijven) wonen. Wat moet daar voor gebeuren en wat en wie
hebben we daar voor nodig?

Aanmelden graag vóór 29 mei bij Janneke Verdijk
j.verdijk@welzijnswerkmd.nl

of

tel: 06-25 63 81 72
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Projectteam Dorpszorg
Na het afronden van de onderzoeken heeft het projectteam besloten de ontwikkelingen in
de dorpen het komende jaar te blijven volgen, ondersteunen en waar mogelijk faciliteren.
De projectgroep bestaat uit: Reina Mulderij, Jelte Biewenga en Sipke Wiersma
(Dorpenoverleg), Roel Barelds (gemeente), Marjolanda Hendriksen (Stenden
Hogeschool/Alfa college) en Janneke Verdijk (Welzijnswerk).
De stuurgroep bestaat uit: Willem Tanis (Dorpenoverleg), demissionair wethouder Dennis
Bouwman (gemeente), Marjolanda Hendriksen (Stenden Hogeschool/Alfa college), Annelies
Bakelaar en Janneke Verdijk (Welzijnswerk).
Zoals gezegd volgen we de ontwikkelingen. We geven de dorpen advies en ondersteuning;
wanneer we er om gevraagd worden en soms bieden we het aan. Daarnaast helpen we mee
actuele onderwerpen verder uit te diepen. En dat de opgedane kennis en kunde gedeeld
kunnen worden. Hiervoor kunnen Umkiekateliers en Umkiekexcursies georganiseerd
worden.
Tot slot brengen we dorpen die met hetzelfde thema bezig zijn met elkaar in contact. En
kunnen we advies geven over met welke organisatie
samen gewerkt kan worden.

Ontwikkelingen in de dorpen
Op het Umkiekatelier zullen we weer uitwisselen waar
iedereen mee bezig is. Een tipje van de sluier: Zwiggelte
bezoekt actief bewoners om na te vragen of iedereen zich
redt. Dit wordt zeer op prijs gesteld en bewoners geven
aan dat het goed hulp en ondersteuning goed
georganiseerd is op dit moment. In Nieuw-Balinge wordt
gewerkt aan een dorpsmoestuin die behalve heel gezond
is, ook jong en oud bij elkaar zal gaan brengen. De
Beilervaart zet in op versterking van het naoberschap, het
is eenmaal een erg uitgestrekt buurtschap. Met een
fotoproject worden de bewoners in beeld gebracht en zo
ga je elkaar weer beter leren kennen. En in Witteveen
zetten de mensen van Naoberkracht zich in om de
ondersteuningsbehoeftes van de inwoners in beeld te
krijgen. Hun manier van werken is vastgelegd in een
praatplaat (zie illustratie).

Verzilver-lening
Nieuw is de ‘Verzilver-lening’. De lening is bedoeld
voor senioren met een bescheiden inkomen en
Fragment uit de methodiekbeschrijving Naoberkracht Witteveen
vermogen die hun woning levensloopbestendig willen
maken met als doel: langer thuis wonen. Met deze lening kunnen woningeigenaren
aanpassingen laten doen aan bijvoorbeeld hun badkamer of keuken. Ook kunnen ze het geld
gebruiken voor het maken van een slaapkamer op de begane grond.
De lening bedraagt minimaal € 2.500,00 en maximaal € 40.000,00. De voorwaarden om in
aanmerking te komen voor een verzilverlening zijn opgenomen in de Verordening
Verzilverlening. Deze is te vinden op de website van de Gemeente Midden-Drenthe.
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WelWoZo Midden-Drenthe
Het Samenwerkingsverband WelWoZo (Welzijn Wonen en Zorg) Midden-Drenthe bestaat uit
11 professionele organisaties die actief zijn in de domeinen wonen, zorg en welzijn. De
inwoners staan centraal voor alle partijen: wat hebben zij nodig om langer thuis te kunnen
blijven wonen en actief te blijven? WelWoZo is een krachtig samenwerkingsverband dat in
onderlinge afstemming en overleg een doorlopend ondersteuningsaanbod realiseert en
onderhoud ten bate van het centrale doel; inwoners langer zelfstandig thuis te laten wonen.
De komende tijd zal op basis van thema's deze samenwerking verder vorm en inhoud
krijgen. Deze thema' s zijn; Bewustwording, Dagbesteding, Extramuralisering en Mobiliteit
en digitale bereikbaarheid. Enkele voorbeelden van de uitwerking van deze thema’s zijn de
Thuisblijver, ANWB Automaatje, gezamenlijke dagbestedingsactiviteiten, het
Stimuleringsfonds, bedoeld om innovatieve ideeën te financieren.
Vragen, opmerken en voor meer informatie over het samenwerkingsverband WelWoZo kunt
u terecht bij Gerard Hommels, projectleider WelWoZo bij de gemeente Midden-Drenthe:
g.hommels@middendrenthe.nl of telefonisch via: 06-23 29 62 64. Of bij Egon Karssens,
project assistent, via e.karssens@middendrenthe.nl of telefonisch via 0593-53 93 44.

Komende evenementen
Stuurgroep Dorpszorg bijeenkomst

woensdag 23 mei

Umkiekatelier Dorpszorg

donderdag 31 mei 20:00 uur

Contact
Voor meer informatie, vragen, opmerkingen en tips voor de volgende nieuwsbrief kunt u
contact opnemen met:
Janneke Verdijk - Projectcoördinator Dorpszorg bij Welzijnswerk Midden-Drenthe
j.verdijk@welzijnswerkmd.nl
tel: 06-25 63 81 72
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