Nieuwsbrief december 2013
van Zorgcoöperatie Loppersum U.A.
Beste leden,

Waar zijn we nu mee bezig

Op dit moment hebt u de eerste nieuwsbrief
van onze zorgcoöperatie in handen en we
hopen dat er nog vele zullen volgen.
Op deze manier willen we u en elkaar op de
hoogte houden van de plannen en
ontwikkelingen van de zorgcoöperatie en wat
er is gebeurd in de afgelopen periode.
Het zal niet volledig zijn, maar als u vragen
hebt, kunt u contact opnemen via de mail, de
telefoon, u komt langs of u nodigt ons uit.
Deze nieuwsbrief wordt toegezonden aan alle
leden. Geïnteresseerden krijgen ook een
exemplaar.

Vraag en Aanbod
Alle leden hebben formulieren ingevuld om aan
te geven wat ze de coöperatie, dus de leden,
hebben te bieden en welke hulpvragen er zijn.
Daarbij gaat het om:
•
eenvoudige hulp in en om het huis
•
administratieve klussen
•
onderlinge aandacht

De afgelopen periode
In april 2012 is een aantal inwoners van
Loppersum bij elkaar geweest om eens te
praten over wonen, welzijn en zorg in het
dorp Loppersum. Wat is goed geregeld en
waar maken we ons zorgen over, waren twee
belangrijke gespreksonderwerpen. De zorg
voor de kwetsbare mensen, met name de
ouderen, bleek een belangrijk onderwerp te
zijn. We leven in een tijd waarin de
verzorgingsstaat aan het verdwijnen is, de zorg
voor elkaar niet meer vanzelfsprekend is en er
veel wordt bezuinigd op de zorg. Het wordt
voor de kwetsbare inwoners van Loppersum
alleen maar moeilijker om voor zichzelf te
kunnen zorgen en om voor zichzelf te kunnen
opkomen.
Dit heeft ertoe geleid dat de Zorgcoöperatie
Loppersum U.A. is opgericht op 26 juni 2013.
Op 1 oktober is de eerste informatieavond
gehouden voor de inwoners van het dorp
Loppersum. ‘ns Dorpshuis’ bleek te klein te zijn
en de informatieavond werd voortgezet in de
kerkzaal van de Vredekerk. Er waren ongeveer
150 mensen gekomen die geïnteresseerd
waren in Zorgcoöperatie Loppersum. Op 18
november is een middag georganiseerd voor
de bewoners van de Assieshof, de Van
Leeuwenhof en ’t Hoge Heem en de bewoners
van de seniorenwoningen aan de Bessentuin,
de Pruimenhof en de Fruitlaan. Op dit
moment, 14 december, zijn 105 leden
ingeschreven. Alle geïnteresseerden en leden
zijn op de hoogte gehouden van de
bijeenkomsten door verslagen.

Er wordt aan gewerkt hoe vraag en aanbod op
elkaar wordt afgestemd om zo gauw mogelijk,
na de ledenvergadering op 4 februari 2014,
in de praktijk ermee aan de slag te kunnen.
Voor het bij elkaar brengen van Vraag en
Aanbod is een coördinator nodig en er heeft
zich inmiddels iemand aangemeld.
In de beginfase zal het nog wel eens iets
anders gaan dan is bedoeld, maar dat is met
alle nieuwe dingen het geval en er zijn altijd
oplossingen voor.

Overleg met organisaties en instanties
In de afgelopen tijd zijn er allerlei gesprekken
gevoerd om een beeld te krijgen van wat er al
gebeurt in Loppersum. Dit om te voorkomen
dat er niet naast elkaar wordt gewerkt, maar
dat er samenwerking wordt gezocht.
Overleg met de gemeente Loppersum
Met de wethouders mevrouw Hartman en de
heer Prins, die verantwoordelijk zijn voor
welzijn/zorg en huisvesting, is gesproken over
het doel van onze Zorgcoöperatie Loppersum.
Het is van groot belang dat de gemeente
ruimte biedt aan de zorgcoöperatie om een
goede start te kunnen maken. Ook is ter
sprake gebracht dat Zorgcoöperatie Loppersum
graag mee zou willen denken over andere
woonvormen voor ouderen dan de bestaande
huisvesting.
Samen met een wethouder van Loppersum en
vertegenwoordigers van ZonnehuisgroepNoord, hebben de initiatiefnemers van de
zorgcoöperatie een excursie gemaakt naar
Oldenburg om een huis te bekijken waar meer
generaties samen wonen en elkaar helpen.
Het overleg met de gemeente zal worden
voortgezet.

Overleg met Zonnehuisgroep-Noord.
Met de bestuurder de heer Duijst is overleg
gevoerd over wat Zorgcoöperatie Loppersum
zich als doel heeft gesteld. Er is gesproken
over hoe informatie kan worden uitgewisseld
om elkaar van dienst te kunnen zijn, met name
als het gaat om de toekomst van
Wiemersheerd.
Er is ons alles aan gelegen om ervoor te
zorgen dat de kwetsbare mensen in
Loppersum, zolang als ze dat willen, kunnen
blijven wonen in Loppersum en daar kan
Wiemersheerd een grote rol in spelen, al zal
dat wel in een andere vorm zijn dan de
huidige. Ook dit overleg zal worden voortgezet
en we houden u op de hoogte.
Overleg met de huisartsen
Met dokter Booij en dokter Van Lune heeft een
gesprek plaatsgevonden om te onderzoeken
wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Uiteraard gaat het dan niet over individuele
patiënten, maar over zorg en welzijn. Hoe
kunnen we er samen voor zorgen, dat er geen
mensen in Loppersum worden vergeten op
momenten dat hulp nodig is.
Ook dit contact zal worden voorgezet.
Overleg met Thuiszorg en Buurtzorg
Er gaat een uitnodiging naar de
bovengenoemde instanties of we in januari
2014 overleg kunnen hebben om te bekijken,
waar kan worden samengewerkt.

zorgcoöperatie: wat willen we bereiken en hoe
gaan we dat doen?
In een kort beleidsplan willen we dat
aangeven. Het is dan voor iedereen duidelijk
waar we mee bezig zijn en wat de stappen zijn
in de komende tijd. Een beleidsplan is nodig
om een overbruggingssubsidie aan te vragen
bij de gemeente voor de komende twee jaar.
Onze zorgcoöperatie wil zichzelf in stand
houden, maar voor de eerste periode hebben
we financiële ondersteuning nodig. Bij een
aantal fondsen zal ook subsidie worden
aangevraagd. We denken dan aan de Eenkema
Stichting , het Oranjefonds en de NAM.
En belangrijk aandachtspunt is om de jongere
generatie bij de zorgcoöperatie te betrekken.
Het grootste deel van de leden is ouder dan 65
jaar en om de zorgcoöperatie lang te kunnen
voortzetten, hebben we jonge aanwas nodig.
Dit is niet alleen een taak voor de
initiatiefnemers en straks het bestuur, maar
voor ons allen.
Zorgcoöperatie Loppersum is een lang leven
gegeven, als we ons er allemaal voor blijven
inzetten, door de coöperatie groter te maken
en waar we kunnen, ons te blijven inzetten
voor elkaar.
De eerste ledenvergadering vindt plaats
op 4 februari 2014. U krijgt daar tijdig
bericht over, met alle informatie die
nodig is.
We wensen u allemaal

Andere contacten
Er is belangstelling voor onze zorgcoöperatie.
en wij hebben belangstelling voor
ontwikkelingen die ons verder kunnen helpen,
bijvoorbeeld bij andere al langer bestaande
zorgcoöperaties. We hebben meegewerkt aan
een dag in Groningen over burgerinitiatieven
en een bus vol vertegenwoordigers van
politiek, ambtenarij en zorginstellingen zijn bij
ons langs geweest. We hebben ze verteld wat
we hebben gedaan en gaan doen met de
zorgcoöperatie. Men had heel veel vragen.
Naast complimenten voor ons initiatief en onze
lef, was men ook benieuwd hoe het ons verder
zal vergaan.

Goede Kerstdagen
en een
hoopvol en gezond
Nieuwjaar !

Visie en beleid
Er wordt hard gewerkt aan het maken van een
beleidsplan. In de afgelopen tijd, eigenlijk al
vanaf de eerste gesprekken in april 2012, is er
veel gesproken over de bedoeling van de

Joop Belderok, Pim en Riet Bons-Storm,
Koos Klungel, Heike Noordhof en Fre Wassenaar

