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Eerste nieuwsbrief

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ZorgSaam Elburg. ZorgSaam Elburg heeft
de intentie om u twee á drie keer per jaar via een nieuwsbrief op de hoogte te
houden van ontwikkelingen binnen ZorgSaam Elburg. U ontvangt deze brief
omdat er een relatie van contact en betrokkenheid is met ZorgSaam Elburg.
Mocht u deze nieuwsbrief liever niet ontvangen dan kunt u dit aangeven door
onder aan de pagina op "unsubscribe" te klikken.

Wij hopen dat u met plezier en interesse deze brief zult lezen.

Daar doen we het voor
Hoewel het voor mensen vaak moeilijk is om hulp te vragen, komen er
regelmatig vragen om ondersteuning binnen. En worden steeds meer maatjes
ingezet bij mensen met uiteenlopende hulpvragen: een bezoekje, gezellig een
kopje koffie drinken en een praatje, wandelen met iemand zodat de
mantelzorger even ontlast is, vervoer naar een arts/zorgverlener of even samen
op de duofiets. Zorgverlenende organisaties weten ons steeds beter te vinden
en maken hun cliënten attent op ZorgSaam Elburg.

http://us13.campaign-archive2.com/?u=2a75c630e452444486adb2d66&id=9ed919f243&e=b6bf6d86a8


 

Start
 

ZorgSaam Elburg is gestart op 29
augustus 2015, als voortzetting van

het pilotproject van de Zorgzame
Kerk (van de Protestantse Kerk). In

de zomer en het najaar van 2015 zijn
maatjes geworven in de kerken van
Elburg en zijn de eerste koppelingen

gemaakt met mensen met een
hulpvraag. O.a. om financiële

ondersteuning aan te kunnen vragen
en gelden te kunnen beheren is al

snel besloten om een stichting op te
richten. Op 22 december 2015 was

dit een feit.
 

Stand van zaken



Nu we ruim een jaar verder zijn, constateren we dat de organisatie verder is
gegroeid naar zo’n twintig maatjes en een totaal van 24 beantwoorde

hulpvragen tot en met 2016. Omdat we streven naar een duurzaam contact
tussen maatjes en hulpvragers betekent het dat in de meeste gevallen een
maatje na koppeling niet elders inzetbaar is, behalve bij praktische hulp of

incidenteel vervoer. In 2017 hopen we geleidelijk verder te groeien omdat de
hulpvragen met regelmaat bij ons binnen komen. Meestal via zorgorganisaties,

maar soms nemen particulieren zelf contact op. Ook jongvolwassenen/
jeugdgroepen worden gericht benaderd om maatje te worden. We hebben
verschillende studenten als maatje. Soms kan het zijn van maatje als stage

gelden. We hopen natuurlijk wel dat het contact na de stage wordt voortgezet!

'Maatjes aan het woord'

‘Eenmaal in de twee weken ga ik een middag op bezoek bij een mevrouw van 86
jaar. Ze kijkt altijd uit naar mijn komst. Het geeft me veel voldoening haar een beetje

te helpen en een kopje thee met haar te drinken.



Groei en ontwikkeling

Naarmate de organisatie groeide, meer maatjes en meer hulpvragen, was het
belangrijk om zaken goed te regelen, bijv. door te werken met een

vrijwilligersovereenkomst met gedragscode. Verder wordt aan maatjes
gevraagd een VOG bij de gemeente aan te vragen. Ook is de ANBI status

aangevraagd en toegekend. Het Rabofonds heeft een bijdrage geleverd voor
de aanschaf van een laptop en banner. Hartelijk Dank! Blij zijn we ook met

financiële support door diverse kerken. Twee keer per jaar wordt een
maatjesavond georganiseerd om (nieuwe) vrijwilligers de gelegenheid te geven
elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en vragen te stellen. Ook is er ruimte
voor informatie en inspiratie m.b.t. het werk dat we doen, met het evangelie

van Jezus Christus als uitgangspunt.

Aan de weg timmeren

Aan naamsbekendheid is gewerkt door flyers te verspreiden, posters op te
hangen en contacten te leggen met diverse organisaties. Heel blij zijn we met
onze website verzorgd door ds. G. H. de Ruiter. In het najaar van 2015 was er

een heuse fotoshoot door de Protestantse Kerk in Nederland die mooie
plaatjes opleverde. In september 2016 kwam er een filmploeg om vast te

leggen hoe het maatje Gelly samen met een mevrouw op de duofiets een ritje
maakt. E.e.a. leidde tot positieve berichtgeving in de kerkelijke media

(Kerkinformatie, Diakonia en Bries) en in een onderzoeksverslag van de
Protestantse Kerk, gepresenteerd op de Kerk en Wmo studiedag van 30
september 2016 in Utrecht. Begin oktober besteedde het Reformatorisch

Dagblad aandacht aan ZorgSaam Elburg.
 



Facebook

ZorgSaam Elburg heeft intussen een Facebookpagina om weer anderen aan te
spreken en regelmatig iets te laten horen of aan te kondigen. Hoewel de

naamsbekendheid van ZorgSaam Elburg goed is, is het tegelijkertijd iets waar
steeds aan gewerkt moet worden. In 2017 zullen we hier ook weer stappen in
zetten. Vooral het persoonlijke contact met organisaties en kerken blijft heel

belangrijk.
 

https://youtu.be/PzRLYgYblHk
https://www.facebook.com/zorgsaamelburg/?fref=nf


Toerusting en Samenwerking

In het voorjaar van 2016 was ZorgSaam Elburg betrokken bij de organisatie
van een interkerkelijke toerusting over eenzaamheid, armoede en zorg &
ondersteuning in de gemeente Elburg. Dit gebeurde i.s.m. het Diaconaal

Platform Elburg. Het bleken waardevolle bijeenkomsten. In 2016 is er ingezet
op meer samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties en de professionele
organisaties. ZorgSaam Elburg is hier actief bij betrokken door deelname in de

zgn. regiegroep die samen met de regisseur informele ondersteuning de
samenwerking vorm probeert te geven. Het doel hiervan is het aanbod van

hulp en ondersteuning voor de burger makkelijker vindbaar en toegankelijker
te maken. Dit zal in 2017 nog concreter worden.

Bestuur

Behalve de groei van het aantal maatjes waar al iets over is gezegd, zijn we op zoek
naar nieuwe bestuursleden. We zoeken enthousiaste en gemotiveerde mensen die

bij willen dragen aan de missie van ZorgSaam Elburg: Het bieden van een helpende
hand en een luisterend oor aan kwetsbare burgers in Elburg door inzet van maatjes
vanuit de kerken. (Beroepsmatige) ervaring op het gebied van zorg, maatschappelijk

werk, bestuur en organisatie, omgaan met vrijwilligers, kerkenwerk of affiniteit met



diaconaat en Wmo is welkom, maar geen voorwaarde.

Voor informatie neem contact op met de coördinator, voorzitter (0525-684425) of
secretaris (0525-681548).

Een helpende hand en een luisterend oor

Hier draait het uiteindelijk om: aandacht hebben voor mensen en hen een
helpende hand toesteken. Eenvoudig en laagdrempelig. Mooi dat we dat met

elkaar mogen doen. Daar gaan we graag mee verder in 2017! U kunt ons
hierbij steunen door u aan te melden als maatje of bestuurslid, een gift over te
maken en door anderen te wijzen op de ondersteuning die ZorgSaam Elburg

biedt. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw support in welke vorm dan ook!

Hartelijke groet,
Stichting ZorgSaam Elburg

Afmelden

http://zorgsaamelburg.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=2a75c630e452444486adb2d66&id=65b2867426&e=b6bf6d86a8&c=9ed919f243


Tel.: 06 508 353 00

E-mail: info@zorgsaamelburg.nl

Internet: www.zorgsaamelburg.nl

Bank: NL53 RABO 0308 5757 92
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