Nieuwsbrief Zorg en Welzijn, Hooge Mierde, Maart 2017
Website:

Vanenvoorelkaar.nl
1. Hulp nodig/bieden?

De werkgroepen Zorg & Welzijn van de 4 kernen van de gemeente Reusel-De
Mierden hebben gezamenlijk een website opgezet:
Het doel van deze website is om inwoners met een hulpvraag of aanbod op een
eenvoudige en veilige manier met elkaar te verbinden.
Wij hopen dat deze website een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid en een
brug kan slaan tussen alle inwoners die hulp bieden, zoeken of vragen.
Ook organisaties en verenigingen kunnen gebruik maken van deze website.
In enkele simpele stappen kan iedere inwoner van de gemeente Reusel-De
Mierden direct met mensen uit een van de kernen in contact komen via
onze website: http://www.vanenvoorelkaar.nl
Enkele van de voorwaarden voor het gebruik van deze website:









Een hulpvraag moet van een inwoner/vereniging uit één van de 4 kernen komen.
Aanbod mag van iemand buiten de 4 kernen komen.
Je minimale leeftijd moet 16 jaar zijn.
Vraag en aanbod mogen geen commerciële doeleinden hebben.
Vraag/aanbod moet ethisch verantwoord zijn.
Reclame is niet toegestaan.
De beheerder en de werkgroepen gaan discreet om met de privacy van de gebruikers van de
website.
Bij enige twijfel rondom vraag/aanbod van welke aard ook, neemt de beheerder contact op met de
betreffende werkgroep uit deze kern.
2. Contact maken!

3. Gevonden!

Wist je dat:
Er bij de spartelvijver ook een AED hangt.
Deze aangemeld is bij www.hartslagnu.nl.
Er nu in totaal 6 AED’s in Hooge Mierde beschikbaar zijn.
We jaarlijks hiervoor een groep vrijwilligers opleiden en de afgelopen periode is gebleken dat dit
erg zinvol is.
Zich nieuwe cursisten reanimatie en gebruik AED ook nog aan kunnen melden.

We hebben samen met de KBO deskundige cliënt ondersteuners die graag helpen bij het indienen
van zorgvragen bij de gemeente. Voor meer info zie: www.kbohoogemierde.nl en
www.zorgenwelzijnhoogemierde.nl
Elke donderdag van 09.30 tot 12.00 uur enkele inwoners van Hooge Mierde naar de Vurkoamer in
de Schakel gaan, voor wat gezelschap en een spelletje of een praatje. Er nog ruimte is voor nieuwe
gasten.
Er steeds meer inwoners gebruik maken van het boekenruilpunt in de Schakel.
De klussen en vervoersdienst u graag van dienst is als er niemand in uw directe omgeving is die dat
voor u kan doen.
We als Stichting contacten hebben met vluchtelingenwerk en graag ondersteunen bij het
inburgeren van de statushouders die in ons dorp wonen.
Er dinsdag 9 Mei een bijeenkomst samen met de Dorpsraad wordt georganiseerd.
We tijdens deze bijeenkomst uitleg willen geven over een plan voor geclusterde koopwoningen
voor senioren en/of mensen met een beperking in de Leeuwerik.
We iemand uitgenodigd hebben die daar ervaring mee heeft en ons hierover meer kan vertellen.
Je op onze website meer info kan vinden over Stichting Zorg en Welzijn, Hooge Mierde.
Je ons ook altijd mag bellen of mailen.

Altijd binnen handbereik
www.zorgenwelzijnhoogemierde.nl
www.vanenvoorelkaar.nl
mailto:info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl

Zorg en Welzijn Hooge Mierde tel: 06-36293139
Klussen en vervoersdienst tel:
06-20802674

