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Nieuwsbrief
Het laatste nieuws

Wedde dat ’t lukt winnaar van de Eerste editie
van de Nationale Leefkracht Award 2020
In een uitstekend coronaproof ingericht dorpshuis De Voortgang in Wedde vond vrijdagmiddag 3
december de uitreiking plaats van de Nationale Leefkracht Award 2020.
In een hybride setting, verwelkomde een trotse voorzitter Annelies Sisterman de fysieke
aanwezigen Henk Weggen – Business Manager PreventieVersneller, Giny Luth – wethouder
gemeente Westerwolde, Hans Berg – initiatiefnemer en bestuurslid, Harm Stubbe – secretaris,
Marian Beltman – dorpsondersteuner, Pieter Huttinga – bestuurslid en de 2 personen die de
bijeenkomst digitaal bijwoonden, nl. Josine van ’t Klooster – Manager Team Strategy & External
Relations van het UMCG en Suzanne Oostvogels – Regio Manager Zorg van Menzis.
Wedde dat ’t lukt is met het initiatief voor een Dorpsondersteuner winnaar geworden van deze
eerste editie van deze Award, die in het leven is geroepen door de Aletta Jacobs School of
Public Health, zorgverzekeraar Menzis en het UMCG. Deze 3 organisaties zijn gestart met een
zgn. PreventieVersneller. Zij geloven in het belang van het versterken van de leefkracht van
ieder mens.
De positieve kracht van gezond leven, meedoen in de maatschappij en mensen helpen bij het
maken van gezondere keuzes als de sleutel tot gezond ouder worden. Zo leefkrachtig mogelijk
in het leven staan. Met zo min mogelijk zorg en balans tussen medische mogelijkheden en
menselijke wenselijkheid. Die omslag van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag –
preventie dus – levert veel gezondheidswinst op. Interventies kunnen helpen om meer regie,
grip en kwaliteit van leven te ervaren.
De PreventieVersneller heeft alle op kleine schaal bewezen preventieve initiatieven opgeroepen
om zich aan te melden voor deze Award. Totaal hebben zich 15 initiatieven aangemeld. Alle
inzendingen waren van een hoog niveau. Wedde dat ’t lukt is op een overtuigende wijze als
winnaar uit de bus gekomen met een ruime voorsprong op de gedeelde nummer twee.
Henk Weggen overhandigde, coronaproof, een prachtig boeket bloemen aan de spin in het web
van Wedde dat ’t lukt, dorpsondersteuner Marian Beltman. Daarnaast verblijdde hij voorzitter
Annelies Sistermans met een cheque t.w.v. € 25.000,- en namen initiatiefnemer Hans Berg en
secretaris Harm Stubbe beide een bij de prijs behorend kunstwerk in ontvangst. Dit kunstwerk
geeft het project op een prachtige manier weer.
WDL laat met het prijzengeld een wetenschappelijk onderzoek verrichten. Dat moet duidelijk
maken hoezeer door het zorgproject de gemeente Westerwolde minder geld kwijt is in het kader
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (tekst Pieter Huttinga)

Kerstboompjes actie
In de afgelopen 2 weken zijn
er 10 inwoners verrast met
een kerstboompje. De
inwoners van onze dorpen
konden elkaar opgeven voor
een boompje via de flyer die
verspreidt is. (samen met de
reclame folders of samen met
het streekblad.). Hier is heel
erg goed op gereageerd. Wat
fijn om te merken dat er
zoveel aardige mensen zijn
die iemand anders opgeven.
De vrijwilligers hebben met
veel plezier de boompjes bij
de mensen versierd.
De actie is bedacht door de
werkgroep die ontstaan is uit
het project armoede
laaggeletterdheid en
eenzaamheid. We hopen dat
weer op deze manier weer
een klein stukje meer
verbinding ontstaan is.

Sponsoren van deze actie: Welkoop en Blokker uit
Vlagtwedde en de Coop uit Bellingwolde

Op 1 oktober vond de eerste Dag van de Dorpsondersteuner
plaats. Zo’n 50 dorpsondersteuners, buurtassistenten en
andere geïnteresseerden uit het hele land kwamen bijeen in
Apeldoorn om met elkaar kennis te maken en ervaringen uit te
wisselen.
De lokale bewonerscoöperatie Zuid Doet Samen gaf een
inspirerende presentatie over de inzet van buurtassistenten
die huis-aan-huis met bewoners in gesprek gaan. Vervolgens
werd in kleine groepjes besproken hoe de rol van de
dorpsondersteuner in het land vorm krijgt en wat nodig is om
deze verder te verstevigen.
Hans Berg en Marian gingen samen met
Janneke(dorpsondersteuner in Wagenborgen) naar deze 1ste
dag van de Dorpsondersteuner. Het was erg mooi om te zien
dat er zoveel gebeurd in heel Nederland in dorpen en
wijken.Overal net even weer anders maar toch ook heel veel
overeenkomsten.
Op 27 september is de fietsclinic gehouden bij de Voortgang
in Wedde. Het was een ontspannen leerzame middag. Waar
we een stuk theorie en een stuk praktijk hebben gedaan.

Samen ben je sterker.
Het afgelopen jaar heeft Wedde dat 't lukt geprobeerd om nog
meer de samenwerking op te zoeken met de andere
stichtingen en professionals binnen ons werkgebied. Zo zijn
we nauwer gaan samen werken met de kerken en het
Taalhuis. Ook de samenwerking met de bibliotheek is erg
prettig en wordt het komende jaar ook zeker uitgebreid.
Vooral de bibliotheek krijgt een steeds belangrijkere rol van de overheid. Zij deden al heel veel
in het aanbieden van bv computercursussen. Het komende jaar gaan we samen met de
bibliotheek proberen om de cursussen Digi Sterker en Digi Vitaler in de 3 dorpen te organiseren.
Meer hierover horen jullie zo snel mogelijk in het nieuwe jaar.

Beste vrijwilligers van Wedde dat 't lukt,
Het 2021 zit er alweer op. Terug kijkend hebben we weer een heel bijzonder jaar gehad. We
hebben met elkaar bijna 400 hulpvragen beantwoord. We hebben afstand gehouden wanneer
het moest maar ook vooral geprobeerd om wel met elkaar in contact te blijven.
Zonet kreeg ik via het bestuur een filmpje van Paul van Vliet.
Hij zingt mooie gedichten. Misschien ook mooi om dit jaar mee af te sluiten:
Ik drink op de mensen:
Ik drink op de mensen
Die bergen verzetten
Die door blijven gaan met hun kop in de wind
Ik drink op de mensen
Die met vallen en opstaan
Blijven geloven
Met het geloof van een kind.
Ik drink op de mensen
Die dingen beginnen
Waar niemand van weet wat de afloop zal zijn
Ik drink op de mensen
Van wagen en winnen
Die niet willen weten van water in wijn.
Ik drink op de mensen Die blijven vertrouwen
Die van te voren niet vragen ‘Voor hoeveel’ en ‘waarom’
Ik drink op de mensen
Die dóór blijven douwen
Van doe het maar wél
En kijk maar niet om.
Ik drink op de mensen
Die alles verloren
Die weg zijn gezakt
En zijn ondergegaan.
Ik drink op de mensen
Die terug bleven vechten
En daarna herboren
Weer op zijn gestaan.
Ik drink op het béste
Van vandaag en van morgen
k drink op het mooíste waar ik van hou
Ik drink op het maximum
Wat er nog in zit In vandaag en in morgen
In mij en in jou!
Ik hoop dat iereen een goede kerst heeft en een nog beter begin van 2022!
Hartelijke groet, Marian
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u dorpsondersteuner@weddedathetlukt.nl toe aan uw adresboek.

