BIJLAGE 5: VOORSTEL WERKGROEP BUURTHULP
BUURTHULP: OOG VOOR ELKAAR
Vanuit het bestuur is de vraag naar voren gekomen in hoeverre buurthulp binnen ons Tuinwijk
vormgegeven kan worden.
De werkgroep ‘buurthulp Tuinwijk’ heeft onderzoek en navraag gedaan hoe in andere wijken,
ook buiten Driebergen, buurthulp vorm heeft gekregen. In februari 2018 is een voorstel tot
stand gekomen waar alle leden achter staan. Na een akkoord vanuit het bestuur is de
werkgroep verder aan de slag gegaan.

Doelstelling
Het doel van het project Nabuurschap Tuinwijk Sterrebosch is het realiseren van een zorgzame
buurt. Nabuurschap: buurthulp die er op gericht is om er voor elkaar te zijn als het nodig is.
Jong en oud.
De wens is buurthulp dichtbij te organiseren, voor alle bewoners in het Tuinwijk. Leuk als een
aantal bewoners dit in de wijk verder helpen organiseren. Er ontstaan dan op termijn
kleinschalige ‘buurtschappen’.
Op basis van een inventarisatie van de hulpvraag matchen we hulpvraag en hulpaanbod. Het
project presenteert zich overigens met een zekere bescheidenheid, d.w.z. dat het alleen maar
ondersteunend wil aansluiten bij alle bestaande vormen van burenhulp en professionele
activiteiten. De aanpak is erop gericht de sociale cohesie te versterken en aan te sluiten bij
initiatieven als buurt BBQ, kerstborrel, straatfeesten e.d.

Werkwijze
Om met elkaar in contact et komen maken we gebruik van telefoon, WhatsApp en mail,
rekening houdend met het feit dat niet iedereen daar gebruik van kan maken.
Doelstelling is middels een plan van aanpak en de uitvoering daarvan, een en ander medio
2018 te realiseren.

Wat bedoelen we met ‘oog voor elkaar’ en welke hulp biedt je dan aan?
Een compleet overzicht is eigenlijk niet te geven, maar voor de beeldvorming een voorzet:
•

kan ik iets meenemen? Ik ga toch boodschappen doen.

•

hulp bij gebruik van, of storing t.v., computer e.d.
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•

klusje in huis of tuin; mijn buitenkraan lekt….

•

ik zoek iemand voor een oppasmoment

•

vervoer/begeleiding naar b.v. ziekenhuis

•

uitlenen van gereedschappen, hoge ladder

•

af en toe iemand bezoeken

•

naar bibliotheek gaan

•

hm… raar.. De gordijnen zitten nog steeds dicht. Ik loop er even heen

•

hond uitlaten

•

ik zoek een kinderfietsje voor onze zoon van 8 jaar

•

een wandelingetje maken

•

sleutelbeheer/planten verzorgen bij tijdelijke afwezigheid

•

hulp bij invullen formulieren/ambtelijke/ juridische procedures

enz. enz.

De werkgroep
De werkgroep Buurthulp Tuinwijk bestaat uit:
Ton Bonenkamp
Hans Hoorens
Maria Jense
Hans Nieuwenhuijs
Pim van der Schee
Delia Vermeulen

Heb je nu al vragen, tips of kom je ons helpen, stuur dan een mail naar:
buurthulp@tuinwijksterrebosch.nl
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