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Nieuws van, voor en over
de vrijwilligers

belangeloos hulp
bieden in de
thuissituatie van
mensen die
ondersteuning
nodig hebben
daar gaat het om
-Voorjaar in Hattem-
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MEDEDELINGEN VAN

NIEUWE VRIJWILLIGERS
Allereerst willen wij de volgende nieuwe
vrijwilliger van harte welkom heten:

BESTUUR & COÖRDINATOREN

Het bestuur en ook de coordinatoren hebben
regelmatig contact met elkaar. Vergaderingen
zijn steeds minder digitaal en steeds meer
hebben we in de Marke kunnen vergaderen!
Gelukkig…. de corona blijkt onder controle, einde
van de pandemie!
Het was vorig jaar nog niet mogelijk om in
november de eindejaarsbijeenkomst in de Franse
School te organiseren. Gelukkig hebben we een
bijeenkomst gehad op 14 april in de Franse
School, wat een mooie ontwikkeling, eindelijk
weer een keer samen! Zie verderop in de
nieuwsbrief!

Nieuws: de vrijwilligers hoeven niet meer de
urenregistratie bij te houden!
Dit wordt door de coördinatoren via een
computersysteem ingevoerd.
Mocht het blijken dat in de praktijk een
hulpdienst qua afgesproken tijd heel erg afwijkt,
geef dit dan door aan de coördinatoren. Te
bereiken van maandag t/m vrijdag van 09.0013.00 uur: 06-22066754

Hans Havinga per 1-4-2022

We wensen je succes en een hele fijne tijd toe
bij Voor Mekaar. En we hebben je kunnen
verwelkomen in de Franse school op 14 april,
heel fijn!

AFSCHEID VRIJWILLIGERS

De volgende vrijwilligers hebben afscheid
genomen:
 Per 11-1-2022 Jetske van der Kolk (v.a.
23-08-2016) Jetske gaat nieuwe
opleiding volgen en kan het niet meer
combineren met het thuisfront.
 Per 1 februari 2002 Carin ZuiderbaenBehrens(v.a. 28-7-2021) wegens
persoonlijke gezondheidsredenen
 Per 7-3-2022 Marij Steffen (v.a. 15-102009) geen bijzondere reden, ’t is mooi
geweest zegt Marij! Bijna 12 ½ jaar Voor
Mekaar!
 Per 1-3-2022 Nita Karssing (v.a. 9-112017) geen bijzondere reden.




Per 21 maart 2022 Nienke Vos (v.a. 23 4 2015) wegens gezondheidsredenen.
Per 4 -4-2022 Dries en Jannie Kroes
(v.a.7-5-2019) Dries heeft in 2021 een
ongeval gehad en is daarvan hersteld,
helaas zijn er andere serieuze
gezonheidsklachten die nader
onderzoek vragen.

Met allen is contact geweest
en de meesten hebben te
kennen gegeven geen
afscheidscadeau en/of
bloemen te willen hebben;
diegenen hebben alsnog een
bedankkaartje gehad!

ONZE ZIEKEN

Aan de coronacrisis is een eind gekomen en ook
in Hattem heeft dit positieve invloed! Het
normale leven begint zich gelukkig weer te
hervatten!
Helaas is er soms nog meer dan corona en daar
heeft onze vrijwilliger Corry Even mee te
dealen. Wederom het gevecht aangaan met
kanker en dapper allerlei chemokuren
ondergaan, zware tijden!
Sterkte Corry, we wensen je het allerbeste
toe!!!

Niet altijd komt het ons ter ore dat er een
ziekenhuisopname of revalidatieperiode is.
Graag willen we daar aandacht aan schenken.
Dit kan worden doorgeven aan Monique via
mon.eshuis@gmail.com

TERUGBLIK BIJEENKOMST FRANSE SCHOOL 14
APRIL 2022……eindelijk weer samen!!!
Donderdag 14 april was het een beetje feest,
alle vrijwilligers van Voor Mekaar hebben
elkaar weer kunnen ontmoeten in de Franse
School. Voorzitter Henk Uringa opende deze
bijzondere bijeenkomst. Met een groot woord
van dank aan alle vrijwilligers voor hun
flexibiliteit tijdens de coronapandemie.
Daardoor kon Voor Mekaar doorgaan met
Hattemers te helpen daar waar het veilig kon!
De voorzitter memoreerde ook nog even het
bezoek van twee wethouders en een
beleidsambtenaar tijdens de
bestuursvergadering die ochtend van Voor
Mekaar.
Wethouder Martijn Hospers en Carla Broekhuis
me en
waren zeer enthousiast over de werkwijze
nse
de vrijwilligers van Voor Mekaar!
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Deze avond was er ook een gastspreker van
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland uitgenodigd
om te vertellen wat te doen als een vrijwilliger
vermoedt dat er ergens een onveilige
thuissituatie is. Belangrijke informatiedie
voor de
vrijwilligers en er waren veel vragen te
ond
beantwoorden. De gastspreker kreeg een
erst
eun
ing

boeket bloemen van het bestuur overhandigd
als dank!

Vervolgens heeft de secretaris van Voor
Mekaar, Sylvia Bakker uitleg gegeven over de
VOG, Verklaring Omtrent Gedrag die
tegenwoordig wordt vereist conform de regels.
Prettige bijkomstigheid, de vrijwilliger hoeft dit
niet zelf te betalen!
Bestuurslid Monique Eshuis, die zich ontfermt
over de vrijwilligers, deelde mee dat er helaas
personen hebben moeten afhaken wegens
gezondheidsperikelen of andere oorzaken.
Maar er melden zich ook weer nieuwe
vrijwilligers aan! Monique: We zijn trots om
met elkaar op deze manier iets voor onze mede
Hattemers te kunnen betekenen!

AANDACHTSPUNT
Helaas kan het af en toe voorkomen dat de
zorgvrager de vrijwilliger overvraagt of zelfs te
veel gaat belasten. Dat is uiteraard niet de
bedoeling. Geef dit door aan de coördinatoren,
zodat een andere vrijwilliger ook ondersteuning
kan bieden. Laat de contacten in deze gevallen
altijd via de coördinatoren lopen. Wees alert en
geef niet een privé telefoonnummer aan de
zorgvrager, dan kan deze jou ook niet
rechtstreeks benaderen voor een hulpvraag.
De verzoeken lopen altijd via onze
coördinatoren.
WILLEN JULLIE DENKEN AAN:
 Vakantieperiodes doorgeven
 Bij ziekte en/of andere reden van
langdurige afwezigheid dit door te
geven
 Ideeën/suggesties voor een thema voor
de terugkomdag zijn van harte welkom
 Heeft er iemand scholingswensen, dan
horen we dit graag
Contactpersoon voor bovengenoemde
onderwerpen is:
Monique Eshuis mon.eshuis@gmail.com

