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Samen verder 

We willen u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen bij ZorgSaam Elburg d.m.v. deze derde 
nieuwsbrief. We zien hele mooie contacten tot stand komen en merken dat niet alleen de hulpvrager 
wordt ondersteund en bemoedigd, maar dat ook maatjes zelf veel plezier en voldoening ervaren. Door 
de blik te verbreden en op de hoogte te zijn van andere mogelijkheden tot ontmoeting en 
ondersteuning worden mensen soms verder geholpen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden, zoals 
samen eten of dagbesteding. Die verbinding tussen verschillende vormen van ondersteuning van 
kwetsbare mensen is belangrijk en heeft een positief effect.  

Stand van zaken 

Hoe komen we aan vrijwilligers? De gedachte is vaak dat die steeds moeilijker te vinden zijn. 
Gelukkig hebben we bij ZorgSaam Elburg de ervaring dat er iedere keer weer nieuwe mensen zich 
aanmelden. Men voelt zich aangesproken door een stukje in het kerkblad (‘ik had het al vaker zien 
staan’) of hoort van een ander wat het inhoudt en krijgt de vraag ‘is het iets voor jou’? Ook krijgen we 
aanmeldingen via de vacaturebank van Wiel. Alle manieren om bekendheid te geven aan het werk 
dragen bij aan het vinden van nieuwe vrijwilligers. De groei van het aantal hulpvragen wordt verklaard 
doordat ZorgSaam Elburg intussen een zekere bekendheid heeft gekregen en een goed contact heeft 
met diverse zorgorganisaties. Zij verwijzen hun cliënt soms door. Maar ook particulieren melden zich 
aan. Niet altijd kan er gezorgd worden voor een match, maar vaak wel. De meeste hulpvragen gaan 
over sociale ondersteuning: er is behoefte aan contact, gezelligheid, samen een kop koffie drinken en 
naar buiten gaan. Bij vragen waar het gaat over ondersteuning van de mantelzorger zien we een lichte 
stijging. Vragen over praktische hulp bij kleine klusjes of incidenteel vervoer komen niet veel voor. 
De meeste hulpvragen komen uit Elburg, daarna gevolgd door ’t Harde. Dit beeld is niet gewijzigd 
sinds de start in 2015. Maatjes vinden in ’t Harde blijft een aandachtspunt. Voor het jaarverslag en de 
jaarcijfers van 2017 kunt u terecht op onze website.  

 



- Uit de praktijk - 

Het verhaal van Tinie 

Tinie was al enige tijd op zoek naar vrijwilligerswerk. N.a.v. een informatiepagina in het kerkblad van 
de Hervormde Gemeente Elburg kwam ze ertoe om contact te zoeken met ZorgSaam Elburg. Er 
volgde een kennismakingsbezoek en niet lang daarna ging Tinie bij twee mensen met een 
ondersteuningsvraag aan de slag. In het ene geval betreft het een echtpaar van in de 80. Haar bezoek 
ontlast de mantelzorger die dan in de gelegenheid is om zijn vriend te bezoeken. Met mevrouw doet ze 
een spelletje of wandelt ze met de rolstoel. Daarnaast bezoekt Tinie een mevrouw die sinds enige tijd 
weduwe is. Zij waardeert de gezelligheid en vindt het fijn dat ze bij Tinie haar verhaal kwijt kan. Tinie 
is heel blij dat ze zich op gegeven heeft als maatje. ‘Het verrijkt m’n eigen leven en ik had het veel 
eerder moeten doen’. Ze zou het iedereen willen aanraden om maatje te worden  

 
 

Wim & Wim 

In de Huis aan Huis van 21 november 2017 was een interview te lezen met Wim Spaan (92) en Wim 
van den Assem. Beide ‘Wimmen’ waren vanaf het begin betrokken bij ZorgSaam Elburg. Wim van 
den Assem als werkgroepslid en Wim Spaan als ‘fotomodel’ voor de publicaties van de Protestantse 
Kerk. Intussen is Wim van den Assem maatje bij Wim Spaan, die het sinds het overlijden van zijn 
vrouw extra waardeert dat hij er met Wim op uit kan voor een kleine wandeling of een boodschapje. 
Wim Spaan vindt in Wim van den Assem een gesprekspartner die er is in goede en in moeilijke tijden. 
Wim Spaan is voor veel mensen in zijn leven een maatje geweest, daarom is het fijn dat er nu voor 
hem een maatje is.  



 
 

Maatjesavond 

In november 2017 was er een maatjesavond. Deze 
keer in het gebouw van het Leger des Heils. We 
hebben samen gegeten; de maatjes hadden zelf een 
gerecht meegebracht. Tijdens de maaltijd was er 
volop gelegenheid om kennis te maken met nieuwe 
maatjes en praktijkervaringen te delen. Het was zeer 
geslaagd. Eind april 2018 is er weer een 
maatjesavond. Dan willen we aandacht vragen voor 
de verruimde mogelijkheden tot dagbesteding in de 
gemeente Elburg. Dit kan ook hulpvragers meer of 
andere mogelijkheden bieden, waarbij een maatje 
soms ondersteunend kan zijn. Daarnaast is er 
natuurlijk ook gelegenheid voor een gezellig samen 
zijn.  

 

Samenwerking kerken 

ZorgSaam Elburg is dankbaar voor de jaarlijkse financiële steun van meerdere kerken in 2017. Het 
beschikbaar stellen van ruimte voor een vergadering of maatjesavond wordt ook zeer gewaardeerd. De 
Hervormde Gemeente Elburg heeft sinds een aantal maanden een vaste informatiepagina in het 
kerkblad Contact, waar vrijwilligersorganisaties zichzelf presenteren. Dat dit zijn uitwerking niet mist, 
kunt u elders in deze nieuwsbrief lezen. Als er in uw gemeente behoefte is aan meer informatie over 



het werk van ZorgSaam Elburg, laat het ons weten. We komen graag iets vertellen over wat ZorgSaam 
Elburg te bieden heeft, zodat ouderlingen, diakenen en bezoekmedewerkers op de hoogte zijn van de 
mogelijkheden tot samenwerking.  

Maak jij het verschil? 

Het bestuur is op zoek naar nieuwe mensen. Met name wordt gezocht naar een secretaris en iemand 
met kennis van ICT en sociale media. Heb je balangstelling en wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Joop Rikkers (0525684425) of met Annemarie Bergstra (0525-681548). Zij vertellen je 
graag wat de taken en de tijdsinvestering zijn. 

Als ik niet meer... 

In de uitgave Medemens 5 van Kerk in Actie (nov. 2017) werd het volgende gedicht opgenomen 
vergezeld van een foto genomen bij ZorgSaam Elburg. Het verwoordt precies de missie van ZorgSaam 
Elburg:  

Als ik niet meer goed kan lopen, 
geef jij mij dan jouw arm? 

Als ik niet meer op verbetering durf hopen, 
maak jij mijn koude hart dan warm? 

Als ik stilsta op deze aarde, 
die maar jakkert en maar jaagt, 

geef jij mijn leven dan weer wat waarde, 
zodat mijn eenzaamheid vervaagt? 

Als ik schreeuw en huil van binnen, 
laat jij mij dan niet alleen? 

Wil jij dan iets voor mij verzinnen, 
draag jij mij door die moeite heen? 

Pas dan komt mens-zijn tot zijn recht, 
als in de diepte van het leven, 

liefde niet alleen met woorden wordt gezegd, 
maar daadwerkelijk aan de ander wordt gegeven. 

(Addy Oostdijk) 
 

 



Aandacht voor registratie en privacy 

In mei van dit jaar treedt er een nieuwe wet op de privacy (AVG) in werking. Deze heeft ook 
consequenties voor vrijwilligersorganisaties. Omdat de groei van de organisatie met zich mee brengt 
gegevens efficiënter te bewaren en te beheren kunnen zowel de registratie als de privacy gezamenlijk 
worden opgepakt. 

Dank voor uw belangstelling 

We hopen dat u deze nieuwsbrief met belangstelling heeft gelezen. Laat ons weten als u vragen of 
opmerkingen heeft. Uw support blijft onmisbaar. Door een flyer uit te delen aan iemand of door er in 
uw kerk aandacht voor te vragen. En natuurlijk ook door maatje te worden of door financiële 
ondersteuning. Dank voor uw interesse en steun. 

Een hartelijke groet, 

Stichting ZorgSaam Elburg 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
Tel: 06-508 353 00 
E-mail: info@zorgsaamelburg.nl 
Internet: www.zorgsaamelburg.nl 
Bank: NL53 RABO 0308 5757 92 
Tel.: 06 508 353 00 E-mail: info@zorgsaamelburg.nl Internet: www.zorgsaamelburg.nl Bank: NL53 
RABO 0308 5757 92 


