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Nieuws van, voor en over
de vrijwilligers

belangeloos hulp
bieden in de
thuissituatie van
mensen die
ondersteuning
nodig hebben
-Herfst in Hattem-

daar gaat het om
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MEDEDELINGEN VAN
BESTUUR & COÖRDINATOREN
Het bestuur en ook de coordinatoren hebben
regelmatig contact met elkaar. Vergaderingen
zijn meestal digitaal, maar tijdens de
zomerperiode hebben we in de Marke kunnen
vergaderen in een hele grote ruimte, dat was
veilig en verantwoord.
Helaas hebben we wederom moeten besluiten
om in verband met de corona maatregelen het
gezellig samenzijn met alle vrijwilligers af te
blazen. Er is dit jaar geen eindejaarsbijeenkomst
in de Franse school. Misschien op een later
moment, jullie houden het tegoed!
Er is een wisseling bij de coördinatoren, per 1
december verwelkomen we Jeannet Nagelhout,
zij gaat Jan Bultman vervangen. Welkom
Jeannet! Verderop in de Nieuwsbrief stelt zij zich
aan u voor. Gelukkig gaat Jan niet weg maar
wordt vrijwilliger, dit is voor hem qua
tijdsindeling beter te behappen naast zijn eigen
werkzame leven, fijn dat Jan bij ons blijft!
Soms komt het voor dat een vrijwilliger bij een
zorgvrager een problematische/zorgelijke
situatie signaleert, wat moet je dan doen in zo’n

geval? Als bestuur hebben we daar op dit
moment veel aandacht voor. We komen hier
later zeker op terug!

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







Annemieke Pappot per 13-07-2021
Ien van Bruggen per 27-07-2021
Jaap van Bruggen per 27-07-2021
Carin Zuiderbaen-Behrens 28-07-2021
Cor Sparreboom per 10-11-2021
Jan Bultman per 01-12-2021

We wensen jullie succes en een hele fijne tijd
toe bij Voor Mekaar.
AFSCHEID VRIJWILLIGERS
De volgende vrijwilliger(s) hebben afscheid
genomen: GEEN.

EVEN VOORSTELLEN
ONZE ZIEKEN

Aan de corona crisis lijkt geen eind te komen en
in Hattem zijn er op dit moment velen ziek. Ook
onder onze vrijwilligers helaas, gelukkig niet in
ernstige mate en gevaccineerd!
Wij wensen allen die verdrietige dingen
meemaken heel veel kracht en sterkte 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
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.
TERUGBLIK EINDEJAARSBIJEENKOMST
NOVEMBER 2021…….
En die was er wederom helaas niet! Opnieuw is
er een hevige corona uitbarsting en stevenen
we af naar extra beschermingsmaatregelen.
Wij betreuren dat zeer en hebben onze hoop
gevestigd op het nieuwe jaar en dat de corona
dan beheersbaar is geworden..…
Jullie houden nog heel veel te goed….

Ik ben…..
Jeannet Nagelhout-Ubels

Geboren en getogen Hattemse, getrouwd met
Henk. Samen hebben we drie kinderen en zes
kleinkinderen.
Ik hou van mensen en hun verhalen….van
buiten zijn, van zingen, speel graag een
spelletje en ontdek meer en meer mijn
creatieve ik.
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ond
erst
Stichting Voor Mekaar
eun
De naam zegt al wat mij aanspreekt ening
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voor elkaar zijn”.
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Als coördinator de uitdaging om de zorgvrager
heb
te koppelen aan een vrijwilliger.
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WILLEN JULLIE DENKEN AAN:
 Vakantie periodes doorgeven t
het
 Bij ziekte en/of andere reden van
om
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:
die
Monique Eshuis mon.eshuis@gmail.com
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Urenverantwoording
Vooral wanneer er blijvende veranderingen zijn
in het aantal uren van hulpverlening, dit altijd
even melden aan de dienstdoende coördinator.
Dit is voor de verantwoording van de subsidie
naar de gemeente belangrijk.
Inleveren hulpverleningslijsten BELANGRIJK !
De uren- hulpverleningslijsten voor de
urenregisstratie inleveren alleen nog aan het
eind van het lopende jaar (tot 15 januari van
het nieuwe jaar) ingeleverd te worden bij
Gerda Veltman, De Mate 15 Hattem of via
namtlev2@hotmail.com.
RICHTLIJNEN CORONA
 Vrijwilligers Voor Mekaar: blijf alert en
werk zorgvuldig;
 Dit geldt ook voor boodschappen doen
of vervoer naar arts, apotheek of
ziekenhuis. Draag mondkapjes, tenzij de
auto vanbinnen is beschermd;
 Elke vrijwilliger heeft de keus om wel of
niet mee te werken of met respect,
anderszins te besluiten;
 Alle vragen over wel of geen actie
richting de zorgvrager lopen
rechtstreeks via de dienstdoende
coördinator, van 09-00 u tot 13.00 uur
bereikbaar: 06-22066754. En andersom
zal de coördinator de vrijwilliger altijd
benaderen voor toestemming;
 Het bestuur is alert en zal alle
ontwikkelingen en/of bijzondere
situaties in de gaten houden en jullie
daar over berichten.
 Zijn er toch nog vragen en/of
problemen, neem dan contact op met
Monique Eshuis.
Mon.eshuis@gmail.com
Of tel: 038-4772328

Bestuur :
Voor Mekaar

Kort overzicht
corona
maatregelen

Houd afstand,
pas goed op jezelf
en die ander,
blijf gezond !!!

