SAMEN STERK TEGEN CORONA: KRACHTEN BUNDELEN SAMEN MET ANDERE ORGANISATIES
‘Sociaal Werk de Kop wil vraag en aanbod samenbrengen’
MET DE RAAMPOSTERS WIL DWCPRINT POSITIVITEIT EN VERBROEDERING BRENGEN.
Martijn Bijzitter, Steenwijk Sociaal Werk de Kop krijgt momenteel tientallen telefoontjes van mensen die vanwege
het coronavirus hulp zoeken of juist hulp aanbieden. De buurtwerkers Paula Bierma en Sandra Lampe en al hun
collega’s willen daarom vraag en aanbod samenbrengen en de krachten bundelen samen met andere organisaties.
De poster met de tekst ‘#samensterktegencorona’ vinden zij een goed hulpmiddel daarbij.
Het kantoor van Sociaal Werk de Kop in De Golfstaete is gesloten. Het inlooploopspreekuur, de Rechtswinkel en het
VIP! gaan in ieder geval tot en met 6 april niet door. Dat betekent niet dat de buurtwerkers op hun lauweren rusten.
„We krijgen volop telefoontjes van mensen die hulp zoeken of aanbieden,” zegt Paula Bierma. Hulpvragen komen
bijvoorbeeld van ouderen die de deur nu niet uit kunnen. Ook veel mensen met een zorgvraag en hun mantelzorgers
hebben het moeilijk. „Ik heb net nog een zorgouder gesproken. Zij vond het heel moeilijk om uit te leggen aan haar
verstandelijk beperkte kind, waarom school en dagbesteding niet doorgaan en oma niet meer op bezoek komt,” vat
ze het gesprek samen. Hulp krijgt Bierma ook van alle kanten aangeboden. Zo had de buurtwerker contact met
Marieke Weijdema, coördinator van Stichting Present Steenwijkerland en RTV SLOS, en besloten zij om de krachten
te bundelen. „Op deze manier hopen wij zoveel mogelijk verbinding, hulp en hoop te brengen voor de inwoners van
Steenwijkerland.”
Initiatieven in alle kernen
Kleinschalige initiatieven komen Bierma ook ter ore. Een mooi voorbeeld daarvan vindt ze de hulp die Julia Groen
(22), een oud-stagiaire van Sociaal Werk de Kop, aanbiedt. Op haar facebookpagina staat te lezen dat zij zich
aanbiedt als oppas voor ouders die moeten werken en geen opvang voor hun kinderen hebben. De buurtwerker
merkt verder dat in alle kernen van Steenwijkerland initiatieven ontstaan. „Stichting Woldhulp biedt samen met
Dorpsbelang hulp aan in Steenwijkerwold en in Vollenhove brengen leden van de ondernemersvereniging VOC
maaltijden van cateraars bij mensen aan huis,” geeft ze als voorbeelden daarvan.
Van de Voedselbank weet Bierma dat zij extra vrijwilligers zoekt om voedselpakketten te kunnen uitdelen en thuis
brengen bij hun cliënten. Mensen die verlegen zitten om een luisterend oor, kunnen terecht bij de Sociaal Werk De
Kop, zodat er vanuit hun telefooncirkels gestart kunnen worden, via telefoonnummer: 0521-745080. Verder is er
vanuit het Rode Kruis Nederland het Ready2Help netwerk, van waaruit iedereen hulp kan bieden. Aanmelden kan via
www.rodekruis.nl/hulp-in-nederland/ready2help/.
Stoepranden
Buurtwerker Sport Sandra Lampe noemt nog de mogelijkheden die wijkapps bieden. „In mijn eigen woonwijk De
Beitel werken we met Next Door. Hierop kunnen mensen om hulp vragen en hulp aanbieden.” Het hulpaanbod, zoals
boodschappen doen, is volgens haar op dit moment nog groter dan de vraag, maar ze vindt het fijn dat de
hulptroepen paraat zijn. Lampe realiseert zich wel dat ouderen minder vaak lid zijn van een wijkapp. Voor mensen
die niet meer terecht kunnen bij hun sportverenging of sportschool adviseert ze de virtuele gymlessen die gratis op
YouTube te volgen zijn. „Of kijk naar het programma ‘Nederland in beweging’. Het perfecte spel om nu nog buiten te
doen is stoepranden. Leuk om te doen voor alle leeftijden en je bewaart de ideale afstand tot elkaar,” zijn andere
tips van de buurtwerker sport.
Raamposters
„Al die losse initiatieven willen we het liefst aan elkaar knopen. Met name via sociale media delen we deze nu al
volop”, zegt Bierma. Ze roept iedereen op die hulp nodig heeft of hulp kan bieden zich te melden via:
info@sociaalwerkdekop.nl of tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer: 0521-745080. Een goed hulpmiddel
daarbij vindt ze de raamposters die dwcprint heeft ontworpen voor haar actie ‘Samen sterk tegen corona’.
Met het initiatief wil dwcprint positiviteit en verbroedering brengen. Voor mensen die hulp willen is er een rode
poster met de tekst: ‘Ik kan wel wat hulp gebruiken’. Voor hulpbieders is er een groene poster, waarop staat: ‘Ik kan
je helpen’. Op beide posters kan met een viltstift een telefoonnummer genoteerd worden. Je kan ook de groene
poster achter je raam hangen om te laten weten dat je oké bent en dan veranderen naar rood als het niet meer gaat.
Als je ze goed zichtbaar op je raam plakt, hoef je niet eens je deur open te doen om met elkaar in contact te komen.
Seniorenplatform Steenwijkerland ondersteunt dit initiatief dan ook van harte.
Deze posters zullen in de Steenwijker Courant Huis aan Huis van dinsdag 24 maart worden afgedrukt. De poster kan
ook gedownload worden op: www.samensterktegencorona.nl en <<hier>>
Bron Steenwijker Courant

