
Nieuwsbrief Wedde dat het lukt 1
ste

 kwartaal 2020. 

 

Beste vrijwilligers van Wedde dat het lukt, 

 

Een positieve nieuwsbrief in een tijd dat het best spannend is. Dat is wat ik in het 

achterhoofd heb als ik begin met deze nieuwsbrief. Nare berichten krijgen we immers genoeg binnen 

via de media.  

Laten we dan zo positief mogelijk beginnen. Het afgelopen kwartaal hebben we met elkaar 130 

hulpvragen beantwoord. Dat aantal is nog nooit zo hoog geweest. Steeds meer buurtgenoten weten 

ons te vinden. Bijna alle hulpvragen zijn opgelost of er wordt nog gewerkt aan een oplossing. De 

hulpvragen die nog open staan hebben veelal met de tuinen te maken. Vooral ook positief is de 

bereidheid om elkaar te helpen. Tuurlijk krijg ik ook wel eens nee als antwoord omdat het even niet 

uitkomt maar over het algemeen lukt het heel goed om voor de hulpvragen een vrijwilliger te vinden. 

Een grote pluim voor iedereen die zich hiervoor inzet! 

In deze tijd met de corona maatregelen is er natuurlijk wel wat veranderd. Zoals jullie weten houden 

we ons aan de maatregelen van het RIVM. Dat betekent zoveel mogelijk thuis blijven en zo weinig 

mogelijk contact met kwetsbare mensen. Toch zal u de oproep gezien hebben van de Dorpsraden 

i.s.m. WDL. We vragen of er mensen zijn die zich beschikbaar willen stellen voor eventuele hulp aan 

dorpsgenoten. Deze hulp zal vooral bestaan uit boodschappen doen, hond uitlaten of andere acute 

hulpvragen die gedaan moeten worden als mensen het tijdelijk niet zelf kunnen. Gelukkig hebben 

zich hier ook mensen voor aangemeld. Het is dus niet zo dat als je vrijwilliger bent voor WDL je ook 

automatisch op deze hulplijst staat. Als je wilt helpen stuur mij daar dan aub een aparte mail of 

WhatsApp over. (bellen mag natuurlijk ook) 

WDL wordt in de media genoemd als Noaberhulp. Als er iets door de corona positief is veranderd is 

dat de Noaberhulp.  We denken op een makkelijkere manier wat meer om elkaar. Ook hebben we nu 

misschien ook wel wat meer tijd voor elkaar. Een telefoontje is snel gepleegd en we hebben niet 

meer zo veel haast.   

WDL probeert met zoveel mogelijk mensen contact te houden. Dit doen we door mensen te bellen. 

Sommigen bellen we wekelijks, anderen wat vaker. Als jullie mensen kennen die op dit moment erg 

alleen zijn en misschien behoefte hebben aan een luisterend oor, willen jullie dat dan laten weten?  

Verder zijn we druk bezig met een attentie voor de Paasdagen. De mensen die we kennen van Samen 

aan tafel en de mensen die we nu bellen krijgen deze attentie.  

 

Alles is anders maar toch willen we graag zichtbaar, bereikbaar en beschikbaar zijn. Ook voor jullie! 

Ik zal het niet te lang maken, voor nu blijf gezond! 

Vriendelijke Groet, 

Marian 

 

 


