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MET ELKAAR, VOOR ELKAAR! 

 

EŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ�EĞŝ�EĂŽďĞƌƐĐŚĂƉ��ĂůĞŶ 
 
Jaargang 1. Mei 2022 

 

Voorwoord: 

Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van NND. Om jullie betrokken te houden bij het 
traject en jullie te laten weten wat er binnen de projectgroep leeft en vooral wat er binnen 
het project zelf gebeurt willen we drie keer per jaar een nieuwsbrief uitbrengen. 

We zijn nog zoekende naar een goede lay-out en een goede vorm, maar wilden na de 
succesvolle vrijwilligersavond op 21 april niet te lang wachten om jullie terugkoppeling te 
geven. Dit mede ook omdat het al steeds mooier weer wordt en velen van jullie dagjes uit 
zullen gaan of met vakantie en daardoor toch het dagelijkse leven en de beslommeringen 
wat op een lager pitje komen te staan.    

Wat we zeker nog wil noemen is dat we ontzettend dankbaar zijn dat jullie als vrijwilligers 
de handschoen hebben opgepakt en met ons samen er afgelopen jaar mee aan de slag zijn 
gegaan om hulpvragen van onze mede dorpsbewoners te beantwoorden. Trots op jullie 
inzet die belangeloos is en welke tot heel fijne contacten heeft geleid.  

Namens Nei Naoberschap Dalen 
Henk, Ina, Albertje en Ieneke 



 

We willen jullie informeren vanaf de start in oktober 2020 

START 
Na veel voorwerk en veel digitaal vergaderwerk is het de projectgroep tijdens de 
coronaperiode gelukt een solide basis neer te zetten voor het project Nei Naoberschap 
Dalen. De projectgroep bestaat uit Henk van der Wal, Ina Venema, Albertje Wilting en 
Ieneke Bouwers. 

 

 
Er is veel bekendheid gegeven middels lokale kranten, de Daler Lelie, Coevorder Krant, 
Dagblad van het Noorden en het kerkblad. 
We hebben een brochure ontwikkeld met alle informatie daarin welke huis aan huis 
verspreid is in Dalen. Hierop stond een aanmeldstrook waar mensen zich konden 
aanmelden als vrijwilliger/ambassadeur of een hulpvraag indienen bij ons project. 
Er hebben zich 20 vrijwilligers gemeld waar ook allemaal gesprekken mee zijn geweest. 
Inmiddels hebben zich er 2 weer teruggetrokken en is er weer 1 bij gekomen. 
Ons logo is ontwikkeld door Wim Brink. Het stelt voor de gemeenschap door middel van 
huisjes, de plusjes erboven staat voor zorg en de uitsteeksels onder de huisjes zijn de 
inwoners. 
Ook is er een website ontwikkeld, deze is te vinden op de website van Samen Dalen.  
Klik op dorpsinitiatieven, hieronder staat de website van Nei Naoberschap Dalen, of 
rechtstreeks www.samendalen.nl/nei-naoberschap-dalen   
 
OFFICIELE START 

Op 19 juni zijn we officieel gestart bij de PLUS in Dalen. Er zijn veel mensen aan komen 
lopen voor informatie en hulpvragen. Het ging door de corona nog wel voorzichtig maar 
we waren tevreden! 



  

VRIJWILLIGERS 
Er hebben zich 20 vrijwilligers gemeld waar ook allemaal gesprekken mee zijn geweest. 
Inmiddels hebben zich er 2 weer teruggetrokken en is er weer 1 bij gekomen. Op dit 
moment hebben we dus 19 actieve vrijwilligers 

AMBASSADEURS 
Er zijn 9 ambassadeurs waarvan 1 zich heeft teruggetrokken. 
Gedachte achter het inzetten van ambassadeurs is dat iedere wijk in Dalen een 
aanspreekpunt heeft bij hulpvragen maar dat deze zich ook actief in de wijk inzet voor Nei 
Naoberschap Dalen. We willen hier op korte termijn met de ambassadeurs nog over van 
gedachten wisselen. 

HULPVRAGEN 
Er hebben zich in 2021, 15 hulpvragers gemeld bij NND. 
Deze hulpvragen variëren van tuin- en daaraan gelieerde kleine werkzaamheden tot 
persoonlijke begeleiding (ook in samenwerking met fysio, thuiszorg, WMO), samen dingen 
ondernemen, een wandelingetje, even naar de huisarts of boodschappen doen. Ook 
komen we zaken tegen waarin mensen adviezen vragen. Dit lossen we bij de intake op. 
De intakes worden door Albertje en Ieneke gedaan. Hierin wordt al gekeken of de vraag 
past in de normen van NND, niet professioneel zijn en niet door andere organisaties 
gedaan kunnen worden. Ook wordt gekeken naar de vraag achter de vraag, zodat we 
achteraf niet verrast worden door andere zaken en dingen anders hadden moeten regelen. 
In 2022 hebben we inmiddels 14 hulpvragen gehad bij NND 
Sommige hulpvragen lopen door vanaf 2021 en hier wordt doorlopend een vrijwilliger 
ingezet. 
Nieuwe vragen zijn, het in elkaar zetten/plaatsen van kasten, hordeuren, begeleiding bij 
beginnende dementie, ondersteuning mantelzorg, ondersteuning bij overlijden maar ook 
na ziekte 

 

 

 



CONTACTEN MET ANDERE ORGANISATIES 
Er zijn al veel contacten geweest met andere organisaties. 
Al vanaf het begin hebben we contact met Maatschappelijk Welzijn Coevorden, WMO, 
Gemeente Coevorden, Thuiszorgorganisaties, Fysiotherapeuten, de Provincie, Kracht van 
de Veenkoloniën, Kerk in Dalen 
Een aantal hebben ons ook financieel ondersteund, gemeente Coevorden, KvdVK, Kerk 
Dalen en Provincie 

FINANCIEN EN JURIDISCHE VERANTWOORDING 
Zoals hierboven vermeld worden we door verschillende organisaties financieel 
ondersteund. Dit zijn we nodig voor PR, aanschaffen materiaal, vergoedingen enz.   
verder doen we alles vrijwillig. 
�Ğ�ũƵƌŝĚŝƐĐŚĞ�ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚŝŶŐ�ůŝŐƚ�ŶŽŐ�ďŝũ�͞/ŶǁŽŶĞƌƐ�ĂĂŶ��Ğƚ͟�Ěŝƚ�ŝƐ�ĞĞŶ�ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞ�
stichting waar we 2 jaar onder kunnen fungeren. Deze tijd is inmiddels bijna verstreken en 
we zullen zelf een entiteit moeten gaan organiseren. Hier horen jullie binnenkort meer 
over. Bij de gemeente hebben we een collectieve verzekering voor de vrijwilligers. 

BIJEENKOMSTEN 
Op 28 juli 2021 was de allereerste bijeenkomst met de ambassadeurs. 
Hierin werd al besloten dat zij acte de présance zouden geven op de markt in de Spinde 
waar allerlei organisaties in Dalen actief, zich zouden presenteren. Helaas werden we door 
corona weer ingehaald.  
�ĞǌĞ�ŵĂƌŬƚ�ŝƐ�ůĂƚĞƌ�ŐĞŚŽƵĚĞŶ�ŽƉ�Ϯ�ŶŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϮϭ�͚KŶƚŵŽĞƚĞŶ�ĞŶ�ďĞŐƌŽĞƚĞŶ͟ 

TERUGKOPPELING EERSTE VRIJWILLIGERSAVOND  

 
 

Op de vrijwilligersavond zijn door de projectleden een aantal vragen gesteld om te helpen 
ƌŝĐŚƚŝŶŐ�ƚĞ�ŐĞǀĞŶ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�ƉƌŽũĞĐƚ͘�tĞ�ǌŝũŶ�ǀĞƌŚĞƵŐĚ�ĚĂƚ�Ğƌ�ŝŶŵŝĚĚĞůƐ�ǌŽ͛Ŷ�ϯ0 vrijwilligers 
actief zijn en dat er ruim 150 hulpvragen zijn beantwoord het afgelopen jaar, maar we 
denken dat er veel meer mogelijkheden zijn om dit project nog meer succesvol te laten 
zijn. De antwoorden die door jullie zijn gegeven hebben ons zeker verder geholpen:  



x Belangrijkste uitkomst ligt hier voor u, het oprichten van de nieuwsbrief. Hierin 
hopen we ook de opmerking meer communiceren beter neer te zetten, we steken 
als projectgroep de hand in eigen boezem, we vinden het een terechte opmerking  

x Bekendheid genereren door samen te werken met bestaande organisaties in Dalen 
ǌŽĂůƐ�͞sƌŽƵǁĞŶ�ǀĂŶ�ŶƵ͕͟�͞ZĞƉĂŝƌ-ĐĂĨĞ͕͟�ĞŶ�ĚŝĂĐŽŶŝĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬĞƌŬ 

x We hebben een eigen website onder de vlag van Samen Dalen, via tabblad 
dorpsinitiatieven, ook is hier onze folder te downloaden  

x Met betrekking tot onze vraag of we moeten uitbreiden is de algemene tendens om 
het voorlopig klein te houden en het binnen de kern van Dalen verder op te zetten 
en goed te laten inbedden, dan kan evt. uitbreiding later nog eens ter sprake 
komen  

x Jongere mensen zou je evt. kunnen bereiken via facebook, of zelfs Instagram. Als 
iemand een vrijwilliger weet die dat voor ons zou kunnen bijhouden houden we 
ons aanbevolen  

x Jongeren evt. ook te bereiken via sportverenigingen en buurtverenigingen  
x Successen vieren  

Uit dit alles zullen we een actieplan maken waar we in een volgende nieuwsbrief op zullen 
terugkomen  

  

UIT HET NIEUWS 

 

https://www.rtvdrenthe.nl/video/Naoberschap-Dalen-DNO220517CS/nei-naoberschap-dalen-maakt-
balans-op-na-eerste-jaar 



ZOMERMARKTEN  
Op 27 juli, op 3 augustus en op 10 augustus zullen de wel bekende zomeravondmarkten in 
Dalen weer plaatsvinden.  
Nei Naoberschap zal op deze meestal gezellig drukke avonden een kraam bemannen. We 
denken nog na over de invulling maar vragen alvast of er een avond hulp kan zijn van onze 
ambassadeurs. Als je een van deze avonden, of een deel ervan, beschikbaar bent laat dit 
dan weten aan Albertje of Ieneke 

CONTACT 
Nei Naoberschap Dalen 
Tel: 06 230 853 24 (ALBERTJE)   
        06 516 972 59 (IENEKE) 
W www.samendalen.nl/nei-naoberschap-dalen 
E  neinaoberschapdalen@outlook.com 

 


