JAARVERSLAG 2013 SLG

Stichting Leefbaarheid Gerwen is de rechtspersoonlijkheid waaronder Werkgroep Leefbaarheid Gerwen actief is.

Inleiding
In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van activiteiten die door en onder de regie van WLG zijn
uitgevoerd in het jaar 2013.
In tegenstelling tot de voorgaande jaren zal dit verslag zich in belangrijke mate richten op speciale
thema’s die het functioneren van de Werkgroep in beeld brengen. Van de inmiddels structurele
activiteiten is al eerder verslag gedaan en zou in de beschrijving alleen in aantallen bezoekers en
deelnemers verschillen van voorgaande jaren. We zullen ons daarom beperken tot een overzicht en de
doelen ervan.
Deze keuze is gemaakt omdat het voor de lezer informatiever lijkt om uitgebreider stil te staan bij
speciale activiteiten.
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1. Overzicht van Structurele activiteiten
Het reilen en zeilen van de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (WLG) is een van binnenuit hectische
zaak. Een aantal dorpsbewoners is er actief in betrokken en levert in zijn eigen optiek een bijdrage aan
het welzijn binnen Gerwen. Tot op heden is er geen onbevangen, onpartijdige journalist komen polsen
wat Gerwenaren vinden van de activiteiten. Ook is niet geheel duidelijk wie erover geïnformeerd is en
blijft. De hectiek zit dan ook voornamelijk in het scheppen van voorwaarden en het tijd en energie
steken in het kenbaar maken, organiseren en uitvoeren van alle activiteiten. Zie het als een enorme
bakplaat waarop bij toeval een paar druppels water op vallen die over het gloeiend hete oppervlak
dansen. Een van die druppels is dan WLG.
De inzet van activiteiten is per definitie gericht op alle dorpsgenoten. Dat die niet allemaal geroerd
zijn door wat er geboden wordt is een even grote vanzelfsprekendheid als de bewering dat niet
iedereen van dansen houdt. Kijkend naar de activiteitenlijst van WLG is duidelijk dat de thema’s een
enorme variëteit kent. Dat maakt dat de jongste kinderen vanaf ongeveer 6 jaar, jeugdigen vanaf 12-13
jaar, volwassenen (40-ers en 50-ers) en oudere bewoners (vanaf 60-65 jaar) iets van hun gading
vinden.
Met grote regelmaat is er dus iets te doen voor wie het interesseert. En dat betreft uiteraard mensen die
daar tijd voor hebben, dus doorgaans de ‘vrijgestelden’. WLG ziet het als een aanvulling van wat er is,
zoals de activiteiten van de KBO. Gezien de deelname voorziet het in een behoefte.
Onderstaand overzicht maakt duidelijk op welke terreinen activiteiten zich bewegen:
Nieuwjaarsreceptie
Reisverslag Santiago Compostella
Creatieve workshops voor kinderen (3 weken)
Demonstratie Tiffany/ glas in lood

Heemkundekring Nuenen
Creatieve workshops voor kinderen (3 weken)
Landelijke schoonmaak-dag
Workshop ‘kleurschakering in tuin’
Sport en spel-dag (bij opening Tip)
Stekjesruilmarkt op de Tip
Zekerder de weg op (Nederwetten)
Stempelen
Lezing diëtiste
Mountainbiketocht
Creatieve workshop voor kinderen( 3 weken)
Heemkundekring: lezing over gebruik van planten
Uitleg nationaal ouderenfonds
Kompas speurtocht
Creatieve workshops voor kinderen (3 weken)
Vilten
Sint en Piet activiteit
Kerststukjes maken
Deze staan los van de wekelijkse Inloop. Daarnaast kent WLG de wekelijkse wandeling voor
liefhebbers, een wekelijkse fietstocht (maandelijks een lange) en in de wintermaanden gezamenlijke
museumbezoeken.
De doelstelling achter alle genoemde activiteiten is: kaders scheppen voor ontmoeten. Omdat een
sociale context voor de mens even belangrijk is als gezonde voeding en bewegen, denkt WLG een
bijdrage te leveren aan de logistiek van sociale kaders. Bovendien is het de stellige overtuiging van de
WLG dat ontmoeten met zich meebrengt, dat men medeverantwoordelijk wordt voor elkaars welzijn.
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, wordt dan ook veel aandacht besteed aan publiciteit. Naast
alle activiteiten zijn het afgelopen jaar ook de vrijwillige hulpdiensten allemaal gepubliceerd in De
Nuenense Krant.
2. Speciale Activiteiten
Tijdens het ontwikkelingsproces van WLG komen steeds nieuwe uitdagingen op het pad, die op
verschillende vraagstellingen een antwoord vormen. In dit jaarverslag is gekozen meer de nadruk op
deze activiteiten te leggen, zodat daarover uitgebreider verslag kan worden gedaan.
Hieronder een viertal voorbeelden.
a. Verdienen
WLG heeft geen eigen onderkomen, geen structurele eigen inkomsten en wil dorpsgenoten betrekken
op een laagdrempelige manier. Dat wil zeggen dat er zo min mogelijk om financiële bijdragen
gevraagd wordt. Met het gemeentelijke subsidie kunnen de huurpenningen voor accommodatie
betaald worden. Praktische consequentie is dat om redenen van financiële aard toch een kleine ruimte
gebruikt moet worden, zodat geld voor activiteiten gereserveerd kan worden.
In de loop van het afgelopen jaar zijn er veranderingen opgetreden in deze situatie:
*Er wordt er voor koffie en thee een bijdrage gevraagd aan de bezoekers.
*Daarnaast is WLG in zee gegaan met de Vrijwillige Brandweer in Nuenen. Door deel te nemen in het
project Nuenen brandveilig worden in woningen in de gemeente Nuenen brandmelders gehangen.
Daartoe zijn vrijwilligers (van WLG) opgeleid die voor het hangen van de rookmelders een
vergoeding krijgen.
*Meehelpen aan een evenement als Bloem en Tuin met een 10-tal vrijwilligers vanuit WLG levert ook
een aanzienlijke vergoeding op.
WLG grijpt dus alle mogelijkheden aan die zie zich aandienen, om in financiële zin armslag te
creëren, zodat activiteiten van WLG laagdrempelig kunnen blijven.

b. Koken
WLG heeft voortdurend geprobeerd dorpsgenoten te informeren over de vele mogelijkheden van het
voorzien in hulp. Van het grootste belang is dat bekend is, welke nood iemand heeft die voor de
werkgroep een uitdaging vormt.
Een van deze vragen was opvallend en uitdagend. Een zieke alleenstaande dorpsgenoot kon, gezien
zijn energiehuishouding, niet voor zichzelf koken. Door vakantie van zijn vaste gastgezin was
dringend behoefte aan een oplossing.
WLG heeft de situatie met de betrokkene besproken en afspraken gemaakt over de duur, frequentie en
kosten van de maaltijdvoorziening die het antwoord op de vraag vormden. De afspraken betroffen:
-met acute ingang voor tien dagen een (warme) maaltijd
-daarna elk weekeinde twee maaltijden (al dan niet bereid en diepgevroren aangeleverd)
-maximaal 3 maanden tijd voor een definitieve (professionele) maaltijdverschaffing
Uit de WLG-vrijwilligerspool zijn binnen twee dagen 10 vrijwilligers bereid, om mee te doen aan dit
hulpproject. Geheel conform afspraken en naar ieders tevredenheid, is het ook afgerond.
Het ‘bijverschijnsel’ van de maaltijdvoorziening was bovendien dat er regelmatige contacten waren
met betrokkene en dorpsgenoten, welke door de eerste zeer op prijs gesteld werden.
c. Integreren
In het kader van samenwerking met diverse organisaties is er halverwege het jaar een vraag van
Vluchtelingenwerk bij WLG binnen gekomen om een gezin (moeder en kind) te begeleiden, nadat een
woning in Gerwen was toegewezen. Twee werkgroep-leden hebben met onmiddellijke ingang de
contacten opgepakt en zijn zaken direct met de moeder gaan regelen.
Na een periode van enkele weken zijn er vrijwilligers gezocht die een aantal specifieke activiteiten
uitvoerden (meubels kopen, artsenbezoek, financiën, verkeerslessen, leren fietsen). Op die manier is
het gezin in contact gekomen met meer inwoners in de directe omgeving en zijn moeder en kind actief
betrokken bij zaken die in de omgeving gebeuren.
Inmiddels spreken moeder en kind wat Nederlands en zijn ze in staat zelfstandig (per fiets en bus) te
reizen naar Eindhoven.
d. Koppelen
Tijdens de periode van het uitgebreide PON-onderzoek naar wonen, welzijn en zorg, hebben ook
diepte-interviews plaatsgevonden, die door extra geworven vrijwilligers zijn opgeleid en uitgevoerd.
Daarbij zijn in enkele gevallen specifieke behoeften aan het licht gekomen en als vraag bij WLG
gesteld.
Twee voorbeelden:
a. Een vraag had betrekking op behoefte aan contact, als aanvulling op de contacten in het eigen
sociale veld. De persoon in kwestie wilde graag in een zekere regelmaat iemand op bezoek
ontvangen om bij te praten en eventueel voorgelezen te worden.
b. Een tweede vraag was tweeledig van aard. Een ouder en een kind hebben beide te kampen met
kenmerken van autistische aard. Voor de ouder was hulp bij het opbouwen van sociale
contacten binnen de woonomgeving van belang. Voor het kind gold dat er sprake is van
specifieke hobby-interesses zowel als sociale contacten. Daarnaast bleek zelfstandig veilig op
de fiets deelnemen aan het verkeer een thema.
Voor beide gezinnen is opnieuw (naar beproefd recept) gezocht naar passende personen als
vrijwilliger voor gestelde vragen. In beide gevallen is het ook gelukt het antwoord daarop toe te
snijden.
e. Woningaanpassing
In een aantal gevallen hebben mensen recht op een tegemoetkoming als zij door hun
leefomstandigheden aanpassingen in de woning nodig hebben. WLG helpt ook in geval er aanvragen

voor WMO voorbereid moeten worden en heeft met de LEV-groep werkafspraken gemaakt over de
behandeling daarvan.
Desondanks kunnen zaken stroef lopen of aanvragen zelfs gestaakt worden, omdat de aanvrager zich
niet serieus genomen voelt.
In een gezin is WLG betrokken geraakt bij pogingen voor aanpassing, die niet in aanmerking zouden
kunnen komen, ‘omwille van de regelgeving’. De aanvrager heeft zich er toen bij neergelegd. Omdat
ervaringsdeskundigen vanuit de WLG erbij betrokken raakten, is de aanvraag alsnog besproken en
begeleid door een bevoegde ergotherapeut.
Het resultaat is dat er alsnog aanpassingen zijn uitgevoerd.
Brug naar de Toekomst bestaat uit uitdagingen
In samenwerking met Sterksel en Gerwen is PON-onderzoek naar wonen, welzijn en zorg in
September ingezet. De resultaten daarvan zullen eerst in 2014 duidelijk zijn. Nog belangrijker zal het
echter zijn wat ermee gedaan zal (kunnen) worden. Daarover zal in het volgende jaarverslag zeker
verslag worden gedaan.
Een van de uitdagendste thema’s zal zijn hoe een antwoord te vinden op het ‘ondermijnende’
verschijnselen van vraagverlegenheid en hulpmijding. Het is bepaald geen lokaal probleem. Het
opmerkelijke eraan is bovendien, dat het tegenovergestelde ervan nooit besproken wordt: noem het
maar “aanbodbrutaliteit”. Iedereen wil graag iets bijdragen. Maar als er nooit gebruik van gemaakt
wordt….wat zal daarvan het gevolg zijn?
Met de vrijwillige hulpdiensten heeft WLG wel de infrastructuur klaar liggen, maar zal nog energie
gestoken moeten worden om de hulpbehoefte bloot te leggen. Pas dan kan er gesproken worden van
balans in deze matchingsproblematiek.
Samenvatting, conclusies
WLG heeft een bewogen jaar achter de rug, met voor het eerst een beroep op betrokkenheid op
individueel niveau (hulp op maat). Het wereldkundig maken daarvan kan wellicht een bijdrage leveren
aan de aanpak van vraagverlegenheid en hul mijdend gedrag.
Voor de uitwerking van de PON-onderzoeksresultaten zal WLG in 2014 alweer een beroep doen op
nieuwe vrijwilligers. Bovendien kan deze uitwerking tot resultaat hebben dat er werkbare vormen voor
zorg -en welzijnsvraagstukken worden ontwikkeld, waarin WLG graag een rol zal vervullen.
Zeker is dat dorpsgenoten die hulp en/of zorg moeten aanvragen en in de nabije toekomst te maken
krijgen met een overheid (gemeente) die onervaren in de materie staat. WLG wil graag met de
gemeente tot afspraken komen hoe dorpsgenoten aangeboden kan worden ze daarin bij te staan.
Het streven van WLG naar een open gemeenschapshuis blijft ongewijzigd. WLG hoopt op
verandering.

Januari 2014

