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Beste leden,
In deze nieuwsbrief leest u de 
ontwikkelingen van de afgelopen drie 
maanden. Er wordt veel inzet getoond. 
Dat blijkt ook uit de opkomst van de leden
op de avond over wonen en welbevinden
en op de avond over de organisatie van 
vraag en aanbod. Dat geeft energie en 
voortgang aan Zorgcoöperatie Loppersum.
Het aantal leden is inmiddels 172 en dat is
meer dan we durfden hopen in de korte 
tijd van het bestaan van onze 
zorgcoöperatie. Als u vragen of 
opmerkingen hebt, laat het horen.

Coördinatie van vraag en aanbod

In Nieuwsbrief 2 van februari jl. stond al 
veel informatie over de coördinatie van 
vraag en aanbod. Daarin noemden we ook
de plannen om uit elke groep mensen met
hetzelfde aanbod een coördinator te 
zoeken en de plannen over de invulling 
van de vraag. Die plannen hebben nu 
vaste vorm aangenomen.

Groepscoördinatoren
De poot vraag en aanbod betreft twee 
rubrieken, namelijk die van hulp en die 
van onderlinge aandacht. Hulp is verdeeld 
in praktische, technische en 
administratieve hulp. Aandacht kun je 
onderverdelen in activiteiten die je samen 
doet (onderlinge aandacht) en iets dat je 

puur voor de ander doet (gerichte 
aandacht).
Met behulp van deze rubrieksindeling zijn 
er nieuwe aanbodformulieren gemaakt, 
waarop ook kon worden aangegeven  
welke vorm van hulp iemand het liefste 
biedt. Op 9 april kwamen veel leden van 
Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL) naar 
Roemte om daar in groepen het nieuwe 
formulier in te vullen. Daaruit rolde een 
groepenindeling, die op een ingenieuze 
wijze is geregistreerd door Albert en 
Grietje Bakker.
Voor groepen die hulp bieden, hebben we 
groepscoördinatoren gevonden en 
reservegroepscoördinatoren. Voor de 
groepen onderlinge aandacht zijn nog niet 
alle groepscoördinatoren gevonden, maar 
die er zijn, gaan enthousiast aan de slag.
De groepscoördinatoren hebben lijsten 
gekregen, waarop ze kunnen zien welke 
mensen welke hulp willen verlenen. Zij 
krijgen een telefoontje van de coördinator 
Martie Cusiel als er een hulpvraag is en zij 
gaan in hun lijst op zoek naar de persoon 
die het probleem kan oplossen.

Telefoonlijn
Intussen hebt u allemaal de telefoonkaart 
en de kaart met gedragsregels ontvangen.
Op de telefoonkaart staan het 
telefoonnummer van ZcL, de tijd wanneer 
de lijn open is en enige voorbeelden van 
diensten. Op de achterkant staan de 
richtbedragen die u moet betalen als u 
gebruikmaakt van het autovervoer met 
een vrijwilliger. 
Een kaart om goed te bewaren!
Ook is het handig om de kaart met 
gedragsregels te bewaren. Daarop staan 
namelijk de naam en het telefoonnummer 
van de vertrouwenspersoon binnen ZcL. 
Het kan voorkomen dat leden situaties 
aantreffen waarmee ze geen raad weten, 
maar die wel geheim zouden moeten 
blijven. Dan kun je Henk ter Veen bellen.
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De telefoonlijn is op 8 mei feestelijk 
‘geopend’. Aan de wethouders Pier Prins 
(wonen) en Bé Schollema (zorg en welzijn)
is een ‘opgeleukte’ grote telefoonkaart 
aangeboden als officiële 
openingshandeling. Vanaf 9 mei is de lijn 
open. Of er veel gebeld wordt…? Tot het 
moment dat deze nieuwsbrief wordt 
gedrukt nog maar vier keer voor een 
hulpvraag! 

Invulling van de vraag
Hoe komen we te weten welke vraag 
mensen hebben als het om onderlinge 
aandacht gaat? Daarvoor schakelen we de
groep mensen in die hebben aangegeven 
dat ze op bezoek willen gaan. Binnenkort 
krijgt een aantal leden een brief 
aangeboden met een vraagformulier. 
Tijdens dat bezoek wordt het 
vraagformulier besproken en ingevuld. 
Voor sommigen is de drempel om te 
vragen misschien te hoog. We hopen die 
drempel te verlagen met deze persoonlijke
benadering.
Uiteindelijk hebben we vier groepen leden,
namelijk:
1 leden die alleen vraag hebben;
2 leden die alleen aanbod hebben en 

(nog) geen vraag;
3 leden die vraag en aanbod hebben;
4 leden die geen vraag en ook geen 

aanbod hebben, maar door hun 
lidmaatschap het werk van de 
zorgcoöperatie steunen.

Belangrijke regels
Ten slotte willen we nog een paar 
belangrijke regels noemen:
- Zorg voor contant geld als er een 

dienst wordt verleend waarbij 
onkosten moeten worden vergoed 
(zoals kilometergeld).

- Hulpgevers nemen geen giften aan. 
Als een hulpvrager per se iets wil 
geven voor een verleende dienst, 

vraag dan of deze dat bedrag wil 
storten op de rekening van de ZcL.

- Als het niet klikt tussen de hulpgever 
en de hulpvrager, is het beter om een 
vervanger te zoeken. Hulp geven en 
hulp vragen moet altijd goed voelen.

Wonen en welbevinden

Tijdens de avond over wonen en
welbevinden, is gesproken over de hulp en
de voorzieningen die nodig zijn om zo lang
mogelijk in je huis te kunnen blijven
wonen. Ook is van gedachten gewisseld
over andere nieuwe woonvormen, waar
mensen van verschillende leeftijden samen
kunnen wonen. 
Als belangrijke aandachtspunten zijn
genoemd: privacy, gezamenlijkheid,
veiligheid, beschikbaarheid van 
professionele en vrijwillige hulp
en bereikbare maatschappelijke
voorzieningen. Twee architecten, Annet
Ritsema en René Wubs waren aanwezig
om ideeën op te doen. 
Het doel van de avond was om handvatten
te krijgen voor verder overleg voor het
maken van plannen.
Er worden binnenkort met een aantal
leden interviews gehouden om meer
informatie te krijgen over de wensen ten
aanzien van het wonen in de nabije
toekomst.

Overleg met thuiszorgorganisaties

Met een aantal thuiszorgorganisaties is 
overleg gevoerd over de mogelijkheden 
die worden geboden aan mensen die thuis
hulp nodig hebben. 
De uitkomsten worden vergeleken en na
instemming van de thuiszorgorganisaties
worden ze aan de leden voorgelegd.
Het  betreft: Thuiszorg Service Nederland, 
Thuiszorg Zonnehuisgroep Noord en  
Buurtzorg Loppersum en omstreken.



Financiën

De financiën zijn bij de penningmeester in 
goede handen en hij wordt bijgestaan 
door deskundige leden. Ook daarin schuilt 
de kracht van de zorgcoöperatie. Er is een 
grote verscheidenheid aan inzet en 
deskundigheid. 
De bedoeling is dat de coöperatie op enig 
moment met eigen middelen kan 
functioneren. De contributies zijn daarbij 
de belangrijkste bron van inkomsten. In 
deze fase van het bestaan zijn extra 
startgelden nodig voor de aanschaf en de 
opzet van een aantal zaken, zoals 
aangegeven staat  in de begroting.
Er zijn subsidies aangevraagd en 
toegekend:
- Van de Eenkema Stichting is 

€ 500 toegekend.
- Bij de gemeente Loppersum is voor de

tweede keer subsidie aangevraagd en 
dat is opnieuw gehonoreerd. Er is 
€ 1.500 verstrekt.

- Bij de NAM ligt een aanvraag en het 
resultaat weten we binnenkort.

Hoe laten we van ons horen? 
De public relations:  de pr!

Voor de ledengroei is het belangrijk om
Zorgcoöperatie Loppersum onder de
aandacht te blijven brengen van de leden
en van de niet-leden. Dat doen we onder
andere door:
- leden op de hoogte houden van onze 

activiteiten, zodat zij meer mensen 
zullen overtuigen van het belang om 
lid te worden;

- niet-leden te informeren over wat 
Zorgcoöperatie Loppersum kan 
betekenen voor de inwoners van 
Loppersum in de hoop dat zij zich dan
opgeven als lid.

In september zal er bij alle inwoners van 
Loppersum een nieuwsbrief / folder 

worden bezorgd om Zorgcoöperatie 
Loppersum onder de aandacht te brengen.
Om duidelijk zichtbaar te zijn, is er een 
logo ontworpen door Sjoerd van Dorp. Hij 
heeft dit als lid belangeloos gedaan, zoals 
eigenlijk alles door leden belangeloos 
wordt gedaan.
Het logo staat boven de nieuwsbrief en 
staat  binnenkort ook op het briefpapier en
de enveloppen van Zorgcoöperatie 
Loppersum.
Er is een folder in ontwikkeling, met daarin
de belangrijkste doelstellingen van onze 
coöperatie. Met deze folder hopen we  
meer mensen in contact te brengen met 
Zorgcoöperatie Loppersum. Hij  zal worden
verspreid onder de inwoners en zal te 
vinden zijn op vaste punten in het dorp. 
Geregeld zijn er ook uitnodigingen om 
artikelen in kranten en op websites van 
maatschappelijke organisaties te plaatsen.
Er wordt zorgvuldig omgegaan met deze 
aanvragen; het werk binnen 
Zorgcoöperatie Loppersum staat voorop.

Overleg

Het overleg is gaande met:
- de gemeente;
- Zonnehuisgroep Noord;
- thuiszorgorganisaties;
- leden van onze coöperatie.

Met een hartelijke groet van het bestuur.


