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Met deze nieuwsbrief willen we u aan het einde van 2014 informeren over de
ontwikkelingen binnen onze zorgcoöperatie.

Op dit moment heeft de coöperatie zo'n 150 leden en dit aantal is groeiende.

Ruim 100 leden hebben tot op heden aangegeven dat zij enige vorm van vrijwilligerswerk
willen doen en hebben een vrijwilligersovereenkomst ondertekend.
Diensten
Als vrijwilliger bent u inzetbaar op verschillende gebieden:
* Vriendendiensten. Hierbij kunt u denken aan boodschappen voor of met iemand doen.
Koffie drinken of spelletjes doen bij mensen thuis. Wandelen. Medicijnen ophalen.
* Vervoer. Tegen vergoeding ( € 0.30 per km) mensen, die het op een andere manier niet
geregeld krijgen, naar een ziekenhuis of therapie vervoeren en zo nodig ook terug
brengen. Incidenteel vervoer bieden voor een familiebezoek.
* Ondersteuning op het gebied van ICT (laptop, PC, tablet ). Dit kan d.m.v. begeleiding bij
een cursus ( iPadcursussen worden geboden) of incidenteel bij mensen thuis.
* Klussendiensten. Denk aan kleine klusjes aan huis, zoals lamp vervangen, kraanleertje
vervangen.
* Repaircafé. Elke eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur zitten vrijwilligers
klaar om mensen te helpen met kleine klusjes zoals het repareren van elektronische
apparaten, kapot speelgoed, defecte fiets enzovoort. In het repaircafé staan ook enkele
naaimachines. Vrijwilligers kunnen hierop kleine reparaties doen zoals het korter maken van
een rok of het inzetten van een ritssluiting.
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger via bovenstaand telefoonnummer.
Ouderenadviseurs
Binnen Zorgcoöperatie Graag Gedaan zijn drie ouderenadviseurs actief bij wie u voor een
advies gratis terecht kunt.
Op dit moment is er veel onrust door de wijzigingen in de WMO. Er wordt verwacht dat men
steeds meer de regie zelf in de hand neemt. Door alle ontwikkelingen zien veel mensen door
de bomen het bos niet meer.
Wanneer u bij de gemeente een aanvraag voor de WMO heeft ingediend en het op prijs stelt
kan de ouderenadviseur u ook begeleiden bij de keukentafelgesprekken met de gemeente.
U kunt hulp vragen via bovenstaand telefoonnummer of via de KBO .

Het huiskamer project
De woning op Dorpstraat 67 wordt geschikt gemaakt voor gebruik als ontmoetingsplaats voor
alle inwoners van Leende. Dankzij de inzet van leden van onze klussendienst vordert het
werk goed. Nu komt de inrichting aan bod. Hebt u nog overtollig meubilair of
keukenapparatuur meldt het ons. Dan komen vrijwilligers van het huiskamerproject bij u
kijken of het voor deze locatie geschikt is. Het kan zijn dat de meegenomen spullen
achteraf toch niet geschikt blijken te zijn. U kunt aangeven of u ze dan terug wilt hebben of
dat ze naar een goed doel mogen.
Voorlopig noemen we de ontmoetingsplek “onze huiskamer “, maar hebt u een leuker idee
laat het ons weten, uiterlijk 6 januari 2015.
Ons streven is dat de koffie er klaar staat .
Heeft u ideeën voor leuke activiteiten in deze huiskamer of lijkt het u ook leuk om hier wel
eens gastheer/vrouw te zijn laat het ons weten.
Zodra de openingsdatum bekend is wordt u geïnformeerd via de website en/of een
nieuwsbrief.
Algemene ledenvergadering
In april van het komend jaar zal een algemene ledenvergadering worden gehouden. Zodra
de datum bekend is zal deze in de agenda op de website vermeld worden. U allen zult via
een nieuwsbrief voor deze vergadering worden uitgenodigd.

Het bestuur van ZC Graaggedaan
wenst u allen fijne feestdagen en een
gezond en goed 2015.

