
  

 

Nieuwsbrief juli 2019. 

 

 

 

 

 

Hallo Vrijwilligers van Wedde dat het lukt, 

De maanden vliegen voorbij. Nog eventjes en het is weer schoolvakantie. Voor veel van jullie 
misschien minder relevant maar toch altijd een teken dat we alweer een heel eind in 2019 
zitten. Met deze nieuwsbrief wil ik jullie weer even bijpraten over Wedde dat het lukt. 

We hebben voor veel mensen klaargestaan de afgelopen periode. Misschien leuk om even 
wat cijfers van de aanvragen te laten zien (maanden april, mei, juni) 

Tuin: 22 aanvragen (een  heel groot aantal zijn structureel; anderen zijn eenmalig) 
Computer: 13 aanvragen 
Vervoer: 18 aanvragen 
Bezoek (van vrijwilliger of van de dorpsondersteuner m.b.t. eenzaamheid vaak meerdere 
bezoeken of structureel): 7 
Praktische kleine klusjes/ reparaties: 11 
Overige: 25 

Tijdens de gesprekken met jullie merk ik dat er de laatste jaren  veel contacten zijn ontstaan 
waarbij het heel gewoon is om elkaar te helpen. Mooi om te zien en te merken! 

Onderzoek naar de  De Dorpsondersteuner 

Wedde dat het lukt is gevraagd (samen met de dorpsondersteuners in Ulrum en 
Onderdendam )mee te werken aan een onderzoek van De Dorpsondersteuner.  Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door de Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH) in 
samenwerking met Groninger Dorpen en de regiegroep PCH vanuit de werkgroep ‘meer zorg 
dichtbij’. 

Dr. Richard Jong A Pin  zal het onderzoek in samenwerking met de AJSPH en PHC uitvoeren.  
In het najaar hopen ze een mooi rapport te kunnen presenteren over o.a. de succesfactoren 
van De Dorpsondersteuner. 

We werken graag mee aan dit onderzoek, omdat we het belangrijk vinden dat ook andere 
dorpen en gemeenten kunnen profiteren van de ervaringen die wij hier bij WDL opdoen. 
Ook zijn er altijd valkuilen en uitdagingen. Ook daarin kunnen we van elkaar leren. 



 

Appeltjes van Oranje 

Donderdag 23 mei was het zo ver: de uitreiking van de Appeltjes van Oranje 2019 op Paleis 
Noordeinde in Den Haag. Wedde dat het lukt hoorde bij de laatste 12 genomineerden voor 
het Appeltje en waren uitgenodigd om bij de uitreiking aanwezig te zijn.  

Koningin Maxima reikte de Appeltjes van Oranje 2019 uit aan Stichting Elan Art uit Nijmegen. 
Stichting met je Hart, actief in heel Nederland en Taal doet meer uit Utrecht. Het grote 
Appeltje ging dit jaar naar Stichting met je Hart. Dit jaar lag de focus op : Hoe initiatieven 
vrijwilligers binden, zodat ze een krachtige organisatie hebben en houden. 
Genomineerd zijn voor het Appeltje van Oranje is een hele waardering voor het werk dat 
onze vrijwilligers voor  Wedde dat het lukt doen. Zonder de vrijwilligers is er geen Wedde dat 
het lukt! 
Na de uitreiking kregen wij de gelegenheid om met Koning Willem Alexander in gesprek te 
gaan. In april 2017 heeft hij Wedde dat het lukt bezocht en was nu oprecht geïnteresseerd 
hoe het met ons gaat. Het was voor ons een bijzondere ervaring om gast te mogen zijn op 
Paleis Noordeinde in Den Haag. 

Wij kijken met plezier terug op het afgelopen half jaar. Op verschillende momenten hebben 
we een beroep gedaan op inwoners / hulpvragers en vrijwilligers. Iedereen werkte elke keer 
weer enthousiast mee. Dit zijn waardevolle momenten geweest! 

Fiets clinic  

Helaas was er weinig belangstelling voor de fiets clinic van Verkeerswijzer Groningen. 
Hierdoor is deze middag niet door gegaan in Veelerveen. De mensen die zich opgegeven 
hadden zijn aangeschoven bij de clinic in Vlagtwedde.  

Komende maanden, 

In de komende maanden gaan er veel vrijwilligers op vakantie en veel activiteiten hebben 
hun zomerstop. Hoe het gaat met de aanvragen is natuurlijk afwachten. Tot nu toe is het 
elke keer weer gelukt om de mensen, die onze hulp nodig hebben, te helpen. 

 

Voor degenen die op vakantie gaan, 

Een hele fijne vakantie! Voor de thuisblijvers ook fijne 
maanden. Ik heb zelf vakantie in week 32, 33 en 34 
(maandag 5 t/m zondag 25 augustus ) 

 

Tot ziens, 

Met vriendelijke groet, 
Marian Beltman 


