Jaarverslag Nei Naoberschap Gees-Zwinderen 2020
Corona

Het coronavirus, waardoor Nederland vanaf maart 2020 werd getroffen en waardoor ook in Gees het
(sociale) leven in grote mate beperkt werd, heeft ook het werk van Nei Naoberschap sterk beïnvloed.
We verwachtten eigenlijk dat de vragen om hulp aan Nei Naoberschap, vooral voor het doen van
boodschappen en medicijnen halen, toe zouden nemen, maar dat bleek slechts beperkt het geval.
Zoals bij veel vergelijkbare projecten in het land, liep ook aan Nei Naoberschap de vraag om
ondersteuning juist terug en werden al in gang gezette koppelingen tussen hulpvragers en vrijwilligers
opgeschort. Dit betekent niet dat er geen hulp werd geboden aan bewoners die dat nodig hadden, in
tegendeel. Overal in het dorp werd, vooral aan oudere buren, spontaan hulp aangeboden bij het doen
van boodschappen of anderszins: naoberschap bleek springlevend. Toch zullen, vanwege de
noodzakelijke beperking van contacten en activiteiten, gevoelens van eenzaamheid en leegheid zeker
toegenomen zijn, vooral onder de oudere inwoners van Gees. Nei Naoberschap heeft, in
samenwerking met andere organisaties, met enkele acties geprobeerd de bewoners af en toe een hart
onder de riem te steken. Hoe het Nei Naoberschap is vergaan in corona-tijd leest u in dit jaarverslag.
Ledenvergadering 4 maart 2020

Vlak voor de lockdown heeft de jaarlijkse ledenvergadering van Nei Naoberschap nog plaats gevonden,
waarbij zo’n dertig deelnemers aanwezig waren. De voorzitter opende de bijeenkomst met de
actualiteit van het langer zelfstandig wonen, waarbij een steeds groter beroep op mantelzorgers wordt
gedaan. Een vrijwilliger van Nei Naoberschap kan de mantelzorger af en toe aflossen, alleen al door
aanwezig te zijn of even wat te ondernemen met de ‘patiënt’, zodat de mantelzorger even iets voor
zichzelf kan doen. Verder is met de leden het Jaarverslag 2019 besproken en goedgekeurd door de
aanwezigen. Na de pauze heeft Gerrit-Jan Reusink van de Veiligheidsregio Drenthe voorlichting
gegeven over brandpreventie en het belang van rookmelders, vooral bij ouderen.
Gees Verbindt

Op 10 maart, ook nog vlak voor de lockdown, heeft
Gees Verbindt, het samenwerkingsverband van Nei
Naoberschap met de kerken, een gezellige
quizmiddag met vragen over (historische)
gebeurtenissen in Gees en omstreken georganiseerd.
Aanwezig waren zo’n 45 deelnemers. Minder dan
gebruikelijk bij deze activiteiten, wellicht heeft de
angst voor het coronavirus toch al veel ouderen doen
besluiten thuis te blijven.
Eind maart is door Gees Verbindt een bloemengroet
uitgereikt aan ruim 200 tachtigjarigen in Gees,
Zwinderen, Oosterhesselen en de Etgaarde, met als
doel de ouderen, waarvan velen door corona Het rondbrengen van de bloemengroet.
eenzamer zijn geworden, op te beuren en aan te
geven dat velen aan hen denken en hen graag willen helpen.
De in april geplande toertocht naar Coevorden, die in het teken zou staan van de Tweede Wereldoorlog
en de bevrijding, kon vanwege corona ook niet doorgaan, evenals andere activiteiten van Gees
Verbindt die in het najaar plaats zouden vinden.
Omdat allerlei feestelijke activiteiten i.v.m. de viering van 75 jaar bevrijding in april en mei niet door
konden gaan, heeft Nei Naoberschap, in samenwerking met de Historische Vereniging Klenckerheugte,
bij alle inwoners van Gees, Zwinderen en Oosterhesselen een kaart in de bus gedaan met historische
foto’s van de bevrijding en de tekst van het lied ‘Wat moet wij nou’ van Daniel Lohues.
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‘Zo kuj ’t ok doen’

Het boekje ‘Zo kuj ’t ok doen’, waarin de werkwijze en ervaringen van Nei Naoberschap van de
afgelopen jaren zijn beschreven, was begin 2020 klaar. Het is samengesteld op verzoek van de
gemeente Coevorden, die het boekje ook heeft gefinancierd. Hiermee hoopt het college ook andere
dorpen behorend bij de gemeente Coevorden (en
daarbuiten) te inspireren soortgelijke initiatieven op te
zetten. De gemeente zal een actieve rol vervullen in de
verspreiding van het boekje. Indien gewenst zal het bestuur
van Nei Naoberschap nieuwe initiatieven met documentatie
en voorlichting over onze werkwijze en onze ervaringen
ondersteunen. De overhandiging van het boekje door
wethouder Joop Brink zou met enige feestelijkheden
plaatsvinden. In verband met de corona-beperkingen is dit
eerst uitgesteld, maar heeft in mei alsnog, met een
bescheiden feestelijk tintje, plaats gevonden.
Voorlichting aan andere dorpen

In 2020 hebben drie dorpen ons benaderd om wat te vertellen over Nei Naoberschap in Gees:
- Namens het CDA is door dhr. J. van der Linden uit Erm gevraagd een presentatie over Nei
Naoberschap te verzorgen op 20 maart van dit jaar. Vanwege corona uitgesteld tot nader order.
- Via via is ons boekje ‘Zo kuj ’t ok doen’ gezien in Taarlo, wat heeft geleid tot een gesprek met een
delegatie van dit dorp over Nei Naoberschap en hun eigen plannen, met mooi weer in de tuin.
- Naar aanleiding van ons boekje heeft Nei Naoberschap in Dalen op verzoek van project ‘Zorg voor
elkaar’ in september voorlichting gegeven over hoe Nei Naoberschap in Gees te werk is gegaan.
Samenwerking met Zwinderen

Al enige tijd was het bestuur in gesprek met
Zwinderen over samenwerking binnen Nei
Naoberschap. Op de ledenvergadering van
Nei Naoberschap Gees van april 2019 hebben
onze leden al ingestemd met deze samenwerking. Door corona hebben ook deze plannen vertraging
opgelopen. Inmiddels zijn de voorbereidingen met succes afgerond en in augustus heeft de eerste
gezamenlijke vergadering plaatsgevonden. Er is besloten er een gezamenlijk project van te maken, met
één bestuur, waarin vanaf nu ook twee bestuursleden van Plaatselijk Belang Zwinderen zitting hebben.
De officiële naam wordt Dorpscoöperatie Nei Naoberschap Gees-Zwinderen; de roepnaam blijft Nei
Naoberschap. Zwinderen heeft de afgelopen maanden al veel leden en vrijwilligers kunnen werven om
bewoners met een naoberhulpvraag te kunnen helpen. Voor een goede koppeling tussen vrijwilliger
en hulpvrager is het belangrijk dat de vrijwilliger past bij zowel de persoon als de hulpvraag. Daarvoor
moeten de bestuursleden, die deze koppeling verzorgen, de vrijwilligers en bewoners een beetje
(leren) kennen. Daarom is besloten dat voor hulpvragen uit Gees een vrijwilliger uit Gees zal worden
ingezet en voor hulpvragen uit Zwinderen een vrijwilliger uit Zwinderen.
Ook onze relaties en verwijzers zijn op de hoogte gesteld van deze samenwerking, wat betekent dat
nu ook hulpvragen uit Zwinderen naar Nei Naoberschap kunnen worden doorverwezen.
PR

Dit jaar zijn een nieuwe flyer en affiche voor Nei Naoberschap gemaakt, met een nieuw logo en een
aangepaste tekst, noodzakelijk i.v.m. de samenwerking met Zwinderen. De flyer is huis aan huis
rondgebracht in zowel Gees als Zwinderen, met een begeleidende brief over deze samenwerking. Deze
PR-actie heeft ook in Gees geleid tot een aantal nieuwe leden en vrijwilligers.
Daarnaast wordt op Geesweb, in de Dorpsvlegel van Gees en nu ook in het dorpskrantje van Zwinderen
‘Even bijpraoten’ regelmatig een artikeltje aan Nei Naoberschap gewijd. In verband met de bijzondere
Kerst dit jaar heeft Nei Naoberschap in Gees en Zwinderen bij iedereen een mooie kerstkaart bezorgd.
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Financiering

Voor het samenstellen van het boekje ‘Zo kuj ’t ok doen’ heeft de gemeente aan Nei Naoberschap als
tegenprestatie voor 2020 een subsidiebedrag van f 1500,-- toegekend.
Omdat door de inzet van vrijwilligers bewoners langer zelfstandig in het eigen dorp kunnen blijven
wonen, bespaart de overheid op zorgkosten. Nei Naoberschap ontvangt momenteel jaarlijks een
subsidiebedrag van € 1500,-- van de gemeente. Naar verwachting zal dit ook de komende jaren het
geval zijn. Dit betekent dat voor het lidmaatschap vooralsnog geen contributie behoeft te worden
betaald en dat alle bewoners van Gees en Zwinderen gebruik kunnen maken van onze dienstverlening.
Naoberhulpvragen in 2020

In 2020 hebben elf verschillende personen gebruik gemaakt van
de hulp van Nei Naoberschap. In 5 gevallen betrof de vraag
wekelijkse ondersteuning. De gevraagde ondersteuning betrof
vooral vragen om een wandelmaatje, omdat de hulpvrager niet
in staat was dit alleen te ondernemen. Vanwege corona zijn de
meeste van deze hulpvragen uitgesteld, opgeschort (geweest) of
niet meer relevant.
- 1 persoon is als gevolg van corona overleden
- 2 hulpvragen zijn vanaf half maart in ieder geval tot eind
2020 opgeschort geweest
- 1 hulpvraag is tijdelijk uitgesteld geweest
- 1 hulpvraag is in december opgeschort tot contact weer
veilig mogelijk is.
De andere ondersteuningsvragen gingen om het doen van
boodschappen in verband met corona, regelmatig bezoek van
een vrijwilliger en af en toe een incidenteel klusje in huis of
tuin. Verder werd incidenteel een vraag gesteld om hulp bij het gebruik van de computer, een enkele
keer was ook ondersteuning van de mantelzorger deel van de vraag. Een beperkt aantal keren is hulp
bij vervoer geboden, opvallend weinig, omdat dit in voorgaande jaren vrijwel altijd de meest
voorkomende hulpvraag was. De reden daarvoor is waarschijnlijk ook corona: men stapt niet graag
bij ‘een vreemde’ in de auto en/of besluit minder snel tot het bezoeken van een arts.
In totaal is in 2020 ruim 90 keer een vrijwilliger van Nei Naoberschap op pad geweest om een
dorpsgenoot te ondersteunen, behoorlijk wat minder dan in voorgaande jaren, toen dat gemiddeld
zo’n 200 keer per jaar het geval was. Na het afsluiten van een ondersteuningsvraag blijft het contact
tussen de hulpvrager en de vrijwilliger soms bestaan, wat we als Nei Naoberschap van harte toejuichen
als beide partijen dit prettig vinden. De hulp die daarbinnen plaatsvindt wordt niet meer in ons
overzicht van naoberhulpvragen geregistreerd.
Samenstelling van het bestuur vanaf augustus 2020

Siny Vink is voorzitter van Plaatselijk Belang Gees geworden en heeft het bestuur van Nei Naoberschap
daarom verlaten. Johanna Kelder en Coby Bonhof zijn vanuit Zwinderen toegevoegd.
- Hans Hornstra (voorzitter)
- Hilda Karst
- Anneke Meppelink
- Henny Kuipers (secretaris)
- Johanna Kelder
- Aad van de Vaart (penningmeester)
- Coby Bonhof
Contactgegevens

-

Telefoon
Email
Website

: 06 – 48 41 62 79
: contact@neinaoberschap.nl
: www.neinaoberschap.nl
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