Met elkaar, voor elkaar!
De projectgroep ‘Nei Naoberschap Dalen’ wil met deze
brochure uw aandacht vragen voor het vrijwilligers initiatief
“Met elkaar voor elkaar!”
Waar gaat het om bij Naoberschap?
Door de veranderingen in de maatschappij (terugtredende overheid,
zorg die naar de Gemeente gaat, vergrijzing) wordt het voor
sommige inwoners steeds lastiger om zich hierin te redden.
Inwoners van Dalen blijven langer zelfstandig wonen, maar worden
naarmate ze ouder worden minder mobiel. In ons dorp is de afstand tot
veel voorzieningen groot. Dit kan onder meer eenzaamheid en/of sociaal
isolement tot gevolg hebben.
We richten ons op alle huishoudens in dit gebied, die een hulpvraag
hebben en in eerste instantie zelf geen middelen of sociaal netwerk
hebben. Dit kan zowel voor jong als oud, alleenstaand of een gezin zijn.
Goed Naoberschap, burenhulp en omkijken naar elkaar, kan hier een goed
antwoord op zijn. Een voorbeeld is om mensen die een ander willen helpen
in contact te brengen met mensen die een vraag hebben.
Hoe gaan we dit organiseren in Dalen?
Naoberschap is niet altijd vanzelfsprekend en het initiatief
Nei Naoberschap Dalen werkt eraan om dit weer terug te brengen in de
gemeenschap. Door en voor Dalenaren. Met elkaar, voor elkaar!

Nei Naoberschap Dalen
Met deze brochure informeren we de inwoners van Dalen over Nei
Naoberschap in Dalen.
‘Nei Naoberschap Dalen’ is ontstaan vanuit een initiatief binnen
Dorpsbelangen Dalen. Na de ontwikkeling van het *Zorgboekje Dalen is
de projectgroep Nei Naoberschap Dalen ontstaan, om als vervolg hierop
invulling van zorg voor elkaar in praktische zin te geven.
We inventariseren de behoefte aan hulp en het aanbod van mensen die
als vrijwilliger hulp willen bieden. Op basis van aanmeldingen zal door
een vertegenwoordiger van de projectgroep Nei Naoberschap Dalen, de
hulpvraag gekoppeld worden aan het hulpaanbod (een passende vrijwilliger). We zoeken tevens ambassadeurs in de verschillende buurten in Dalen
die ons willen helpen om Nei Naoberschap onder de aandacht te brengen.
Voorbeelden van Naoberschap waaraan we onder andere denken:
Hulp bij het boodschappen doen;
Tijdelijk onderhoud van huis of tuin;
Gezelschap bieden, samen activiteiten ondernemen;
Hulp bij uitleg van regels van de Gemeente of andere instanties
en bij het inschakelen hiervan, hulp bij invullen van formulieren;
Ondersteuning van mantelzorgers;
Vervoer naar arts/ziekenhuis;
Hulp bieden bij het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen;
Huiswerkondersteuning;
Iets anders, namelijk:

*Zorgboekje Dalen:
https://www.samendalen.nl/wp-content/uploads/2020/01/Zorgboekje-Dalen-.pdf

Sociale kracht
Dalen is een dorp, waarin veel mensen elkaar al wel kennen. Er zijn
verenigingen, waarin inwoners elkaar tegen komen en van waaruit
hulp vragen en hulp aanbieden als vanzelf gaat. Er zijn echter ook
inwoners (van alle leeftijden) die hier buiten vallen. Ook voor hen
willen we er zijn.
Met Naoberschap willen we deze sociale kracht een stapje verder brengen.
Ook naar die inwoners die het stellen van een hulpvraag of die het vragen
om hulp lastig vinden.
Met gerichte acties vanuit Nei Naoberschap Dalen willen we ook die groep
erbij betrekken.
Wilt u hierin een rol spelen, laat het ons dan weten!
Hoe verder?
Op de achterzijde van deze brochure vindt u een antwoordstrook.
Heeft u een hulpvraag, wilt u hulp aanbieden als vrijwilliger en/of als ambassadeur, laat het ons dan weten.
Op die manier kunnen we doen wat we ons voornemen:

Dalen
Met elkaar, voor elkaar!

ANTWOORDSTROOK:
Naam:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Ik wil graag dat er contact met mij opgenomen wordt omdat:
Ik een vraag om hulp zou willen bespreken;
Ik hulp wil aanbieden als vrijwilliger;
Ik hulp wil aanbieden als ambassadeur in mijn buurt.

Lever deze antwoordstrook in of stuur bovenstaande gegevens naar onderstaand
adres of emailadres.
Opsturen naar:
Bestuur Nei Naoberschap Dalen
Inleveradres:
Noordwijk 1, 7751 AG Dalen
E-mail: neinaoberschapdalen@outlook.com
Heeft u vragen n.a.v. deze folder? Neem dan contact op met de
vertegenwoordigers van het bestuur van Nei Naoberschap Dalen:
Ieneke Bouwers of Albertje Wilting.
Telefoon 06-1259 1176 of 06-1396 5444.

