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Ontmoetingsplaats voor alle Bedumers

Verzoamelstee Bedum in Alegunda Ilberi
Een ontmoetingsplaats voor alle Bedumers, dat wordt de Verzoamelstee in Alegunda Ilberi. Een plek waar op een laagdrempelige
manier informatie wordt gegeven over sociale onderwerpen en
waar vooral verbindingen tussen dorpsgenoten worden gelegd.
Uiteindelijke doel is dat De Verzoamelstee door vrijwilligers
gerund wordt, maar om te beginnen jagen drie enthousiaste
mensen de boel aan vanuit hun
professie: Inge Zwerver vanuit
de gemeente Bedum, Jolanda
Dijkhuis als betrokken inwoonster en met haar ervaring vanuit
haar adviesbureau en Alex Jan
Rollema als locatiemanager van
Alegunda Ilberi. De drie hopen
dat zich straks een leuke groep
vrijwilligers ‘verzoamelt’, om
de Verzoamelstee draaiende te
houden.
Verbindingen
Inge, coördinator van het project
Noaberschap in de gemeente Bedum, is heel blij met de samenwerking tussen gemeente, inwoner en zorginstelling. Ze neemt
haar ervaring bij de Verzoamelstee in Onderdendam mee, waar
ze al mooie verbindingen tot
stand zag komen. “We hopen
dat hier ook nieuwe verbindingen ontstaan tussen mensen die
elkaar op straat misschien wel
goeiedag zeggen, maar verder
aan elkaar voorbij gaan. In Onderdendam zie je dat mensen
elkaar meer in zicht hebben. Als
er iets aan de hand is kunnen ze
een beroep op elkaar doen.”
Digitale wereld
De Verzoamelstee in Bedum
wordt tot mei 2015 georgani-

seerd, daarna wordt geëvalueerd
of er aan een behoefte wordt voldaan. Mensen mogen zelf bedenken wat er in de Verzoamelstee
gebeurt. Juist jongere vrijwilligers zijn heel welkom, want er
zal bijvoorbeeld veel aandacht
worden besteed aan de digitale
wereld die het leven van oudere
mensen een stuk gemakkelijker
kan maken. Jolanda: “Als je bijvoorbeeld kunt skypen kun je
ineens wel contact hebben met je
kleinkinderen in Amsterdam. Of
met de mensen die aan de andere kant van de straat wonen als
je daar niet meer kunt komen”.
Toegangspoort
Iedere donderdagochtend, van
9.30 tot 11.30 uur, is de Verzoamelstee straks open. In ieder
geval één keer per maand is een
consulente van het Wmo-loket
aanwezig. Inge heeft in Onderdendam ervaren hoe maatschappelijke onderwerpen minder
beangstigend worden door ze
dichtbij te halen. “Internetbankieren bijvoorbeeld, of bellen
met de Sociale Verzekeringsbank
of het Wmo-loket. Door mensen
hier naar toe te halen, waar een
persoon aan tafel zit die erover
vertelt, verlaag je drempels.”
Vanuit de Verzoamelstee wordt
ook geprobeerd ‘Goud Waark’
meer leven in te blazen. Goud
Waark is een initiatief waarin op
basis van wederkerigheid wordt

gekeken of inwoners iets voor elkaar kunnen betekenen. Vanuit
de Verzoamelstee kunnen mensen met elkaar gematcht worden.
Organisaties als Stichting Welzijn Bedum en Humanitas, maar
ook inwonersinitiatieven worden
bij de Verzoamelstee betrokken.
Inge: “Zo kunnen we mensen met
hun vragen ook doorverbinden.
We hopen een soort toegangspoort tot de informele zorg te
worden”.
Kanteling
Jolanda noemt de pas georganiseerde lichtweek van Bedum als
mooi voorbeeld van wat contact
tussen buurtbewoners teweeg
kan brengen. Jolanda: “Een buurvrouw bleek hulp te kunnen gebruiken bij het boodschappen
doen en een buurman bleek het

leuk te vinden om met andere
buurtbewoners eens een borreltje te gaan drinken. Die mensen
hadden normaal geen contact
met elkaar”. Alex Jan: “Wij proberen hetzelfde te doen, maar dan
op grote schaal. Om zichtbaar
te krijgen waar onze kwetsbare
ouderen zitten. Want die vallen
straks tussen wal en schip”. Inge:
“Vanaf 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. Het sociale netwerk wordt veel belangrijker. In
de Verzoamelstee kun je terecht
voor ondersteuning. We hebben
heel veel jaren gehad waarin de
individu alleen voor zichzelf
zorgde en daar zie je nu een kanteling in. Mensen ontdekken weer
dat het leuk is om iets te doen
voor een ander”. Alex Jan: “Daar
komt bij dat we wel moeten. Of we
het leuk vinden of niet. We wor-

den straks in de Verzoamelstee
denk ik heel praktisch geconfronteerd met de problemen die uit de
transities in de zorg voortkomen.
Dan zou het mooi zijn als je kunt
zeggen: ik weet wel iemand die u
kan helpen”.
Opening
Op 30 oktober wordt de Verzoamelstee feestelijk geopend.
Inge: “Er worden verhalen verteld over het noaberschap van
Bedum van vroeger, maar er
wordt ook vooruit gekeken. Hoe
geven we het moderne noaberschap vorm met elkaar?” De
Verzoamelstee wordt officieel
geopend door wethouder Menne
van Dijk, met het aansnijden van
Beemer Kouk. Koffie en thee
zijn voor eigen rekening.
Tekst: Saffira Rijkee

Stichting Bedrijvenvoetbal én personeel doneren aan Opmaat

“We doen graag iets terug voor het dorp”
Op 14 oktober overhandigde Rob van der Werf, voorzitter van de
stichting Bedrijvenvoetbal, een cheque ter waarde van duizend
euro aan Riepko Toxopeus, voorzitter van de Stichting Vrienden
van Opmaat. Dat gebeurde tijdens het maandelijkse eetcafé bij
’s Heerenloo, de officiële naam voor de instelling in Bedum met
zorg op maat voor ruim 200 cliënten met een verstandelijke beperking.
“Het bedrijvenvoetbal is van
Bedum. Ook Opmaat is van Bedum. Wij organiseren niet alleen
een groots voetbaltoernooi en
een prachtig feest. We doen ook
graag iets terug voor het dorp.
Deze keer is dat voor Opmaat”,
sprak Rob van der Werf. De stichting Bedrijvenvoetbal organiseert jaarlijks een toernooi waar
dertig bedrijven aan meedoen en
circa 450 voetballers uit de regio.
In 25 jaar is het toernooi uitgegroeid tot een groot evenement.
Naast het sportieve gebeuren is
er zowel op vrijdag als zaterdag
een gezellige feestavond voor de
spelers, supporters en belangstellenden. Voor ondernemers
is het toernooi een platform en
netwerkgelegenheid.

Elk jaar stelt het Bedrijvenvoetbal een goed doel vast. Daarvoor
collecteert de stichting tijdens
het toernooi op het sportpark.
Hoofdsponsor Van Bruggen bestratingen leverde een grote
bijdrage. Het stichtingsbestuur
besloot de opbrengst van de collecte aan te vullen tot duizend
euro en het geld te schenken
aan de Vrienden van Opmaat
nadat Harm Post, directeur van
Groningen Seaports, als ambassadeur eerder dit jaar had gesproken voor het bedrijfsleven
in Bedum.
De Vrienden van Opmaat maken voorzieningen mogelijk die
het leven van de cliënten iets
aangenamer maken. Het schom-

melproject, het internetcafé, de
snoezelruimte en de huifkar
zijn voorbeelden van voorzieningen die niet via de reguliere
zorg zijn te financieren. Riepko
Toxopeus: “De donatie van het
Bedrijvenvoetbal gaan we gebruiken voor verbeteringen aan
de huifkar, zoals het aanbrengen van klemmen. Deze zijn nodig om rolstoelgebruikers veilig
te kunnen laten meegaan”.
Als klap op de vuurpijl overhandigde ook Robert Jan Kemeling, directeur van de locatie
van ’s Heerenloo in Bedum, een
cheque aan de Vrienden van
Opmaat. Deze was bijeen gebracht door het vaste personeel
en de meer dan honderd vrijwilligers door hun kerstpakket
van 2013 geheel of gedeeltelijk
aan de Vrienden van Opmaat te
schenken. Met ontroering werd
ook dit gulle gebaar dankbaar
in ontvangst genomen door
Riepko Toxopeus.

Voorzitter Rob van der Werf overhandigd een cheque ter waarde
van duizend euro aan Riepko Toxopeus, voorzitter van de Stichting Vrienden van Opmaat
Namens de Vrienden van Opmaat
loofden ook Anne Piekstra en
Harm Post de Bedumer gemeenschap. “Er is een goede verbinding, niet in de laatste plaats door
de vele vrijwilligers. Ook de kerk
werkt mee aan de integratie in de

samenleving. Met de copyshop en
de kadoshop in de Grotestraat is
’s Heerenloo goed zichtbaar. Natuurlijk zijn we heel blij met de
giften. Wij gaan de gelden goed
besteden voor de cliënten”.

