
 

 Hallo vrijwilliger, collega, partner, 

Met deze eerste,  tweemaandelijkse nieuwsbrief brengen we alle betrokkenen op de hoogte van de 

voortgang, stand van zaken, ontwikkelingen, nieuwtjes etc. 

 

Ons korps; 

Tot op de dag van vandaag telt ‘onze club’  al 23 bewoners die zich hebben aangemeld om hand- en 

of spandiensten te willen verrichten voor mede-buurtbewoners! We zijn een zeer gevarieerde groep 

betrokken mensen die verschillen door leeftijd, geslacht, door  vaardigheden en ervaringen, maar 

allemaal met een hart voor onze wijk en bewoners. 

 

Aantal aanvragen 

Gemiddeld bereiken ons 1,5 à 2 hulpvragen per week. De meesten komen binnen via telefonische 

aanmelding. Een enkeling wist ons ook te bereiken tijdens ons spreekuur, iedere woensdagmorgen 

van 10-12 uur in speeltuin ’t Hagerweike. 

Het is typerend voor projecten als de onze dat er altijd mensen te vinden zijn die graag iets, vrijwillig, 

willen doen voor een buurtgenoot. Daarnaast stellen mensen die hulp goed kunnen gebruiken, niet 

snel de hulpvraag. Dit ligt aan de zogenaamde ‘vraagverlegenheid’.  

Hoe meer klussen we (succesvol) afsluiten, des te meer mensen zullen weten, door mond-tot-mond 

reclame, dat we bestaan en goed werk verrichten. We kunnen daarom verwachten dat de aanvragen 

in de toekomst groter zullen worden in aantal. 

 

We worden een stichting 

Om de rechtszekerheid te bestendigen en om meer kans te maken om de nodige bijdragen te 

ontvangen van donateurs, is besloten om onze Burenhulpdienst te laten opgaan in een stichting. 

Het ‘stichtingsbestuur’ zal bestaan uit de volgende personen; 

 

Mart Peters (voorzitter) 

“In 1952 geboren in Grubbenvorst. Middelbare school in Vught en op het St. Thomascollege in Venlo. 

Studie andragologie in Nijmegen. Eerste baan als coördinator van een wijkdienstverleningsproject in 

Nijmegen-West, aantal jaren full time gemeenteraadslid in Nijmegen, beleidsmedewerker gemeente 

Nijmegen, 13 jaar een eigen organisatieontwikkelingsbureau in de industrie, interimmanager 

gemeente Venlo, ontwikkelen WegWijZer-loketten Noord-Limburg en als laatste ruim zeven jaar 

directeur van De Zorgondersteuner NML. Geïnteresseerd in kunst en kunstenaars, voorzitter 
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kunstenaarsstichting Rondzien. Erg geïnteresseerd in Marokko. Hou van zingen, reizen en 

motorrijden. Coördinator sport en bewegen van SOB Venlo. Oprichter van wandel- en fietsgezelschap 

Los Vast Verband.  Woon sinds 2002 in Venlo-Zuid”. 

 

Helmi Savelkoul (Algemeen bestuurslid). 

“Ik ben geboren in 1957 in Venlo, “ein echt venloos maedje”. 

Toen Mart in het werkoverleg Venlo Zuid  zijn idee opperde om iets te gaan doen in de vorm van 

burenhulp dacht ik gelijk: “Dat vind ik een leuk initiatief”, en vanaf dat moment ben ik mede 

oprichtster van burenhulp Venlo-Zuid. Ik vind het fijn om iets voor anderen te betekenen. Dit is een 

wisselwerking tussen mensen. Soms heb ik anderen nodig en soms mag ik geven.  

Vanaf mijn 17e ben ik werkzaam in de psychiatrie, wat ik nog steeds een boeiende baan vind. 

Ik woon sinds 2005 in Venlo-Zuid”. 

 

Ted Merkus (penningmeester) 

Geboren in Venlo op 5 november 1959, maar getogen in Blerick. Woon al weer 28 jaar in Venlo, 

waarvan de laatste 10 in Venlo-Zuid. 

Opgeleid tot en 30 jaar werkzaam geweest als boekhoudkundig-administratief medewerker. In mijn 

vrije tijd heb ik cultuurwetenschappen gestudeerd, en ben nog altijd belangstellend naar o.a. 

geschiedenis, kunst en muziek. 

Waarom zet ik me in voor Burenhulp Venlo-Zuid? Het initiatief van Mart sprak me aan en toen de 

eerste contouren van de Burenhulp bekend werd, heb ik me vol overtuiging aangesloten. Omdat ik 

me wil inzetten voor mensen die het even niet alleen kunnen en een helpende hand hard nodig 

hebben. Via de service-desk van Burenhulp doe ik mijn best die helpende hand te kunnen vinden. 

 

Marcel van Vliet, secretaris;  

“Geboren in ’69 te Panningen, en sinds 23 jaar woonachtig in Venlo. Getrouwd met burenhulp Debby 

en vader van dochter Noor en pleegzoon Milan. Werkzaam binnen de sociale sector (seniorenwerk 

Roermond en Buurtbemiddeling Venlo), in de vrije tijd langeafstandsfietser en wandelaar. Wil door 

deelname aan Burenhulp Venlo-Zuid graag de onderlinge samenwerking in de onze wijk meehelpen 

naar een (nog?) hoger plan te tillen”. 

 

Vrijwilligersbijeenkomst! 

Noteer alvast in je agenda; dinsdag 21 januari om 19.00 uur is er een bijeenkomst voor alle 

vrijwilligers van de Burenhulp Venlo-Zuid. Plaats van samenkomst; speeltuin ’t Hagerweike. 

In een gezellige ambiance en volledig opgeknapt onderkomen willen we verschillende 

ontwikkelingen met elkaar bespreken, vragen beantwoorden, plannen maken en…. het glas heffen 

op onze voortvarende start!  

Laat ons weten als je ideeën, suggesties hebt want het is onze bedoeling dat het een club wordt van 

ons allemaal. Via burenhulpvenlozuid@gmail.com, of kom gezellig binnen lopen op de 

woensdagochtend op het spreekuur van Mart en Ted beter bekend als ons MT team. 
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