Naoberkracht met ook een hoofdletter K !
Je bent met vakantie en krijgt een bericht dat je vader in het ziekenhuis
zit en waarschijnlijk nog diezelfde avond geopereerd dient te worden aan
zijn zojuist gebroken enkel. Wat gaat er dan gebeuren ? Witteveen komt
in actie! Moeders wordt direct opgevangen bij de buren met wie wij in
contact staan. Zij regelen een bed in de woonkamer (vader kwam
gelukkig naar huis), de hond wordt uitgelaten en later zelfs voor een
langere periode bij een buurman ondergebracht, de boodschappen
worden gedaan( net als in de gehele coronaperiode) en het huis wordt
schoongehouden. Dan start er ook een app-groep “Buurtgenoten Hans”.
Hierin wordt hulp gevraagd en aangeboden. Dit hebben wij ervaren als
iets unieks, dat een heel dorp zo kan samenkomen en voor elkaar
klaarstaat. In één woord FANTASTISCH. Een dikke pluim voor het dorp
Witteveen.
Met vriendelijke groet, Ron en Petra
Waar zouden we zijn zonder Naoberkracht!!??
Door de ontstaansgeschiedenis van ons dorp Witteveen, is Naoberkracht,
het omzien naar elkaar, een ingeburgerd fenomeen. Met het project
Naoberkracht, met daarin het Duo als drijvende kracht, is het omzien
naar elkaar in een modern jasje gestoken.
De hierboven beschreven situatie geeft duidelijk weer, waar
Naoberkracht voor staat. In dit geval waren de buren toevallig het Duo
van Naoberkracht( Josina Wielink en Renda Löhr) die onmiddellijk in
actie zijn gekomen. Dus als u vragen dan wel hulp nodig heeft zoek dan
contact met Naoberkracht. Bent u bijvoorbeeld even niet in staat om voor
uzelf te zorgen of om het zelf te regelen, of u weet even niet waar u hulp
kunt krijgen richt u dan tot ons Duo Naoberkracht. Zij weten de weg en
kunnen u verder helpen, zij staan rechtstreeks in contact met
wijkverpleegkundigen ( Icare en Derkshoes), met cliëntondersteuners
van Welzijnswerk en de WMO ambtenaar. Daardoor zijn de lijnen kort en
kan er snel gehandeld worden. Maar zij weten ook wat dorpsgenoten
voor elkaar kunnen betekenen. Zij bemiddelen met regelmaat voor hulp
bij vervoer, boodschappen, ondersteuning mantelzorg,
huiswerkbegeleiding etc.. Kortom met iedere vraag kunt u bij hen
terecht.

In Witteveen wordt heel veel georganiseerd. Soms gebeurt dit in
samenspraak met Naoberkracht. Zo wordt door het Duo bijvoorbeeld de
Wandelvierdaagse ondersteund en in samenspraak met de
Buurtacademie het programma in elkaar gezet. Ontmoeting en contact
houdt het dorp levendig en ook op termijn leefbaar. In de komende
activiteiten-kalender 2022 zullen de activiteiten van de Witteveens Boys,
De Tille, Buurtacademie, Dorpsbelang en Naoberkracht worden
gepubliceerd. Van Klaverjassen tot Bingo, van Dorpshuiskamer tot
restaurant Gezelliggeit, van Kinderdisco tot Valpreventie.
Wat gaat er de komende tijd veranderen ???
We nemen miv 1 december afscheid van Renda Löhr als helft van het
Duo. In verband met drukke werkzaamheden elders legt zij haar taak
neer. We bedanken haar hartelijk voor haar grote inzet! Josina Wielink
blijft als constante factor van het Duo actief. Grietje Oortwijn gaat de
taken van Renda Löhr overnemen.
De inzet van het Duo blijft ongewijzigd. We wensen Josina en Grietje heel
veel succes bij hun werkzaamheden als nieuwe Duo van Naoberkracht.
Wilt u een beroep doen op het Duo tel.: 06 14 89 01 13, of stuur een
mail naar : naoberkrachtwitteveen@gmail.com
DorpsbelangWitteveen

