N I E U W S B R I E F #2
Venlo-Zuid, 23-02-2014

Hallo vrijwilliger, collega, partner,
Met deze tweede kwartaal nieuwsbrief brengen we alle betrokkenen op de hoogte van de voortgang,
stand van zaken, ontwikkelingen, nieuwtjes et. van burenhulp Venlo-Zuid.
Ons klussenteam
We hebben momenteel ruim 25 vrijwilligers om hand- en spandiensten te verrichten voor de
medewijkbewoners uit Venlo-Zuid. Het is een zeer gemotiveerde groep betrokken mensen die
verschillen door leeftijd, geslacht, door vaardigheden en ervaringen, maar allemaal met een hart
voor onze wijk en bewoners.
21 januari jl. was de 2e vrijwilligersbijeenkomst in het gebouwtje van speeltuin Hagerweike. Het was
een inspirerende bijeenkomst. We spraken over zaken zoals de verschillende manieren om
hulpbehoevende bewoners te bereiken. Een van de voorstellen die wij bespraken was het maken van
reclame door b.v. sneeuw te ruimen. De vrijwilligers vonden het een leuk idee. De sneeuwschuivers
hebben we aangeschaft. Nu de sneeuw nog!!! Volgens mij kunnen we beter een grasmaaier kopen.

Verder hebben we afspraken gemaakt over hoe om te gaan met meervoudige hulpvragen. Hoe
bescherm je jezelf hierin als vrijwilliger.

Kunnen we kleine vergoedingen vragen om de drempel te verlagen om hulp te vragen? Wat zijn
mogelijke samenwerkingspartners? De vrijwilligersverzekering etc. Al met al een levendige
bijeenkomst. De afsprakenlijst is verspreid.
“Kort verslagje van mijn 2de klus.
Ik werd door Ted benaderd om bij een vrouw op leeftijd een plank van de schutting te monteren.
Een van de planken bleek er tussen uit te zijn.
Op zaterdag morgen 10 uur, voor mij nog vroeg, werd ik verwacht.
Gewapend met mijn accu boormachine trok ik ten strijde. Gelukkig was het in de buurt zodat ik te
voet kon gaan. Mevrouw had nog een reserve plank die precies tussen de andere planken van de
schutting paste.
Met wat kruiskop schroefjes die ik in mijn zak had meegenomen was het klusje binnen 5 minuten
geklaard. Zou je denken, de klus heeft in totaal een uur geduurd, mevrouw had de koffie al aangezet.
En vroeg of ik koffie wilde, nou ja dat sla ik niet af op een, voor mij, vroege zaterdag morgen.
Nadat we lekker gekletst hadden, over koetjes en kalfjes, was het tijd om naar huis te gaan.
Dat moest ik wel aangeven anders had ik er nog gezeten.
Het was een gezellige mevrouw en ik moet zeggen dat het contact dat ik in een paar minuten tijd met
haar had opgebouwd, volgens mij, voor haar belangrijker was dan de plank die ik in de schutting had
gemonteerd.
Zij was tevreden en ik ook.
Zo eenvoudig kan het gaan”
Wim Adriaansen
Aantal hulpvragen
Na een vliegende start (1 oktober 2013) ligt het aantal hulpvragen vanaf begin dit jaar stabiel op 1 à 2
vragen per week. We kunnen dus zeker meer aanvragen gebruiken!
Het is belangrijk dat we in persoonlijke contacten vertellen over de Burenhulp Venlo-Zuid. Immers,
de mond tot mond reclame is de beste manier om mensen te informeren en te overtuigen.
Publiciteit.
Burenhulp Venlo-Zuid is bezig met het opzetten van een eigen website. Zodoende zijn we nog beter
te vinden en kan er nog uitgebreider verteld worden over wat we te bieden hebben. Marcel Oehlen
is voor ons de vrijwilliger die hier intensief mee bezig is.
Verder hebben enkele leden voorlichting gehad van Marcel Jacobs over het gebruik van Twitter.
In het zonnetje!
Burenhulp Venlo-Zuid werd genomineerd voor het rode lintje van GroenLinks.
Er waren drie sociale initiatieven genomineerd. De anderen genomineerden waren de vrijwilligers
van Stichting Hospice Mariaweide en Ontmoetingscentrum de Glazenap in Tegelen.
GroenLinks was tijdens de werkbezoeken aan de genomineerden zeer onder de indruk van de inzet
van de vele vrijwilligers. Over de drie initiatieven verspreid zetten maar liefst 250 vrijwilligers zich
actief in voor anderen. Het Rode Lintje is, tijdens een feestelijke bijeenkomst waarin alle
genomineerden in het zonnetje werden gezet, uitgereikt aan de vrijwilligers van De Glazenap.
Wij kregen lovende woorden en een mooie bos bloemen.

Bestuursvergadering
We hebben in de bestuursvergadering afscheid genomen van Ted Merkus. Hij heeft helaas besloten
om te stoppen met burenhulp Venlo-zuid. Wij vinden het erg jammer om zijn enthousiasme en zijn
inzet te moeten gaan missen. We wensen hem heel veel succes met al zijn andere activiteiten.
Ted bedankt!
Vacature bestuur
Door het vertrek van Ted zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid. Eventuele gegadigden kunnen
zich melden bij het bestuur. Misschien ken je iemand? Draag hem gerust voor aan het bestuur.
Het gaat er vooral om dat het iemand is die graag enthousiast meedenkt in het bestuur en graag op
onze centen past.
Over geld gesproken:
Wij hebben twee donaties binnengekregen; €500,- van de Rotary club Venlo en € 1500,- van de
burgerlijke godshuizen. Heel erg bedankt hiervoor.
Marcel v Vliet
Helmi Savelkoul

