Project Omzien naar elkaar aan de Vaart

De opzet van het project.
Het project ging in 2014 van start met de titel:
OMZIEN NAAR ELKAAR LANGS ‘DE VAART’
-We zetten DE VAART erin Dit project is gestart omdat de samenleving verandert. Men spreekt over “de participatie
maatschappij”. Burgers zijn meer betrokken en leggen zelf de basis voor verandering. Steeds
meer is men ‘samen- redzaam’.
Zo ook bij dit initiatief van een paar buurtbewoners van de Beilervaart.
Hiermee sluiten zij aan bij andere dorpen in de gemeente Midden Drenthe en elders in de
provincie. Tussen deze projecten wordt informatie uitgewisseld in het Dorpenoverleg
Midden Drenthe en in de Denktank 60+.
Aan de Beilervaart is gekozen voor een project dat zich richt op alle leeftijdsgroepen.
De buurtvereniging ondersteunt het project en stelt het “Trefpunt” (het buurthuis) ter
beschikking. In het “Buurtnieuws” wordt informatie gedeeld, evenals via de buurtwebsite:
www.beilervaart.nl
Steeds meer wordt een beroep gedaan op onderlinge hulp en zorg van buurtgenoten. Het
gaat dan om situaties waar geen beroepsmatige hulp nodig is.
Van oudsher zijn wij op de Beilervaart gewend om te zien naar elkaar. Gelukkig zijn
onderlinge kontakten bij ons overal nog goed aanwezig. Toch is het nodig ons op de
toekomst voorbereiden.

De aanpak.
Eerst is nagegaan hoe de buurtbewoners denken over een nieuwe invulling van
‘noaberschap’.
De 60+ers in de buurt zijn thuis bevraagd door vrijwilligers. Daarna zijn alle buurtbewoners
vier keer uitgenodigd voor een buurttafel, twee keer een bijeenkomst met een gezamenlijke
maaltijd en twee keer een avondbijeenkomst in ‘Het Trefpunt’.
Het resultaat.
Uit alle gesprekken kwam het volgende naar voren:
 Wat we nodig vinden om hier prettig met elkaar te wonen, is aandacht voor elkaar
en burenhulp waar dat nodig is. Burenhulp is vooral van belang als de familie het
niet allemaal zelf kan, of als er geen familie (in de buurt) is.
 We maken duidelijk onderscheid tussen hulp die door de professionele zorg moet
worden gegeven en burenhulp. Dit laatste is onderlinge hulp, zoals boodschappen
doen, vervoer of meedenken over een probleem.
 Voor hulp onderling is het kennen van elkaar een voorwaarde.
 We hebben het belang van internet benadrukt. Iedereen heeft in de toekomst
internet nodig voor zorg op afstand, voor bankzaken en belastingen, voor informatie
en voor onderling contact. De glasvezel verbinding is daarvoor noodzakelijk.
De volgende acties zijn (mede) uit de buurttafelgesprekken voortgekomen:
Rondom internet:
 Initiatief van het bestuur van de buurtvereniging voor een eigen website van de
Beilervaart: www.beilervaart.nl
 Op deze website komt een afgeschermd deel, waar buurtbewoners terecht kunnen
als ze inloggen. In dit deel komt alle informatie die niet bestemd is voor mensen van
buiten:
 bijvoorbeeld wie woont waar, met foto’s
 namen en adressen voor bemiddeling van burenhulp en zorg
 uitwisselen van aanbod en vraag, bijvoorbeeld groenten uit de tuin, overbodige
spulletjes, planten etc.
 Er is een zorg-groepje gevormd. (Zie de namenlijst hieronder). Zij zijn bereid bij
vragen om hulp te bemiddelen naar buurtgenoten, die hebben aangeboden dat voor
een ander te willen doen.
Tot nu toe zijn er drie hulpvragen geweest die gesteld zijn “via via” of telefonisch.
 Op het afgesloten deel van de site kunnen ook foto’s geplaatst worden van de
bewoners (en hun huis), zodat je kunt zien wie wie is. Dit is een aanvulling op het
boek “Langs de Beilervaart”
 Bij de laatste buurttafel is informatie gegeven over de mogelijkheden van internet.
Men kan een computercursus volgen met ondersteuning van de bibliotheek, in 2017
en 2018 ook voor onze buurt in Hijken.

Buurtpreventie.
 Mensen met een slimme mobiele telefoon gebruiken Whatts App om elkaar snel
berichten te sturen.
Omdat de buurt veiligheid belangrijk vindt, is er een Watts App groep gevormd.
Binnen de groep waarschuwt men elkaar bij criminaliteit, insluipers, diefstal, vreemd
gedrag van een onbekende, enzovoort.
Na informatie door de politie en de gemeente, worden bordjes geplaatst dat er een
buurtveiligheidsnetwerk actief is.
Portrettenboek
 Er is een korte cursus fotograferen geweest. Hier komt een vervolg op, zodat we de
foto’s van bewoners kunnen maken voor de site, zodat we elkaar kunnen herkennen.
Ook komt dit op papier beschikbaar voor wie niet via internet kan kijken.
Buurttafelen
 Nu en dan samen eten overdag, buurttafelen. Een paar mensen zijn bereid om dit uit
te voeren. Kortom de werkgroep “Buurttafel”. Twee keer heeft de werkgroep een
Kersttafel georganiseerd.
Wensen
 Buurtommetje(s): Korte en wat langere wandelroutes vastleggen door onze buurt.
Dat willen we graag. Het gaat wel even duren voor dit voor elkaar is.
 Een Eetcaroussel of Running Dinner staat op het wensenlijstje. We zoeken hiervoor
een Beilervaartse naam.

Uw ideeën zijn welkom bij de werkgroep Omzien naar elkaar. Zie hieronder voor
adressering.
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