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Nieuwsbrief
Het laatste nieuws

Beste iedereen,
In deze nieuwsbrief praten we jullie bij over de laatste
ontwikkelingen binnen Wedde dat 't lukt.
Gelukkig is het weer voorjaar. De winter met al zijn extra
uitdagingen de laatste jaren, ligt weer achter ons. Er gebeurt
weer van alles, bijeenkomsten worden weer gepland,
overleggen zijn weer steeds vaker live en de angst om iemand te besmetten of om zelf besmet
te raken verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Gelukkig.
We hebben het afgelopen kwartaal 140 hulpvragen binnen gekregen.
We merken steeds vaker dat inwoners het lastig vinden om zaken digitaal te regelen.
We proberen het op te lossen, met een vrijwilliger of de dorpsondersteuner regelt het zelf met
de inwoner. Omdat we hier graag meer mee willen doen hebben we de samenwerking met de
bibliotheken opgezocht. De voorbereidingen zijn nog in volle gang maar hopelijk kunnen we er
meer over vertellen in de loop van dit jaar.
140 Hulpvragen is voor ons een enorm aantal. 80 daarvan zijn opgelost door vrijwilligers.
Zonder vrijwilligers geen Wedde dat 't lukt en dat laat dit wel duidelijk zien! Vele handen maken
licht werk. We zijn dus ook ontzettend dankbaar dat er zoveel mensen zich in willen zetten voor
hun dorp en zijn inwoners.
Om de cijfers nog even compleet te maken, 45 hulpvragen heeft de dorpsondersteuner
afgehandeld en 12 zijn er doorverwezen naar professionele instanties of bedrijven.
(voor de oplettende lezer, 3 hulpvragen zijn opgelost met een combinatie van vw/ professional of
dorpsondersteuner )

Afronding Project Armoede, Laaggeletterheid
en Eenzaamheid
Nieuwe naam voor de werkgroep; Met Elkaar & Voor elkaar
De Werkgroep, Met elkaar & Voor elkaar is ontstaan vanuit het project Armoede
laaggeletterdheid en eenzaamheid. De werkgroep bestaat uit 6 personen. Iedereen is gevraagd
vanuit zijn interesse met de problematiek, bv door het vrijwilligerswerk waar iemand zich al voor
opgegeven heeft bij WDL of omdat iemand die daar beroepsmatig veel mee te maken heeft
gehad of nog steeds heeft.
De werkgroep heeft het afgelopen jaar meegedacht en helpt met een manier vinden om het
project handen en voeten te geven. Iedereen vanuit zijn eigen invalshoek.
In de uitvoering helpt de werkgroep mee met praktische dingen bv op de braderie staan vorig
jaar, de kerstboompjesactie afgelopen december en meehelpen met flyeren. Als er hulpvragen
binnenkomen die we zelf op kunnen lossen doen we dat zelf . Zoals we binnen WDL dat
gewend zijn. Als er doorverwezen moet worden naar de professionele hulp doen we dat. Bv.
misschien duurt het wel een aantal gesprekjes voordat iemand eraan toe is om hulp te gaan
vragen bij het Taalhuis. We zorgen dan voor een warme ‘overdracht’ en gaan als het nodig is
mee kennismaken en houden ook daarna contact zodat mensen het gevoel hebben dat er
iemand naast hun staat waar ze zo wie zo op terug kunnen vallen.
De werkgroep blijft een belangrijke rol spelen binnen Wedde dat 't lukt. In de werkgroep zitten
Greta Schokkenbroek, Irene Kuil, Jan Eefting, Pieter Huttinga en Patricia Bakker en Marian
Beltman. Hans Berg is nauw betrokken en heeft een adviserende rol.

De Eetclub
Nee deze Eetclub heeft niets met de Eetclub van Saskia Noort
te maken maar is een nieuw initiatief van 2 vrijwilligers van
WDL. Patricia en Ina gaan vanaf mei beginnen met De
Eetclub. Het is de bedoeling om met een klein groepje
inwoners (4, max 5) bij Patricia thuis te gaan koken en daarna
alles samen gezellig op te eten. Wedde dat 't lukt ondersteunt
dit initiatief van harte en hoopt dat er veel gezonde recepten
uitgewisseld en geprobeerd gaan worden.

Samen aan Tafel weer begonnen
Op 18 februari zou Samen aan Tafel weer beginnen, helaas gooide storm Eunice toen roet in
het eten en kon het niet doorgaan. Op 18 maart hadden we de herkansing en die was als
vanouds weer erg gezellig.
In Ons Noabershoes werden de gasten ontvangen in een prachtig versierde en gezellig
verlichte zaal. Omdat we nog wel voorzichtig zijn hielden wij rekening met de 1.5 meter aan
tafel. Het eten werd verzorgt door Jan Holtjer bijgestaan door zijn vrouw en de vaste groep
vrijwilligers van WDL, die zich elke keer weer enthousiast inzetten in de bediening, bij de
ontvangst en ook bij het halen en thuisbrengen van de mensen zonder vervoer. We hopen vanaf
nu elke maand Samen aan Tafel te kunnen organiseren. De volgende keer staat gepland op 22
april.
Kent u iemand die ook graag wil komen of lijkt het u leuk om zelf een keer mee te eten?
Aanmelden kan bij Marian tel 06 23934449 of per mail; dorpsondersteuner@weddedathetlukt.nl.

Lancering Preventie overleg Groningen
Op 3 maart, 15.00 – 16.15 uur vond de online lancering plaats van het Preventie Overleg
Groningen. Tijdens een boeiende talkshow onder leiding van Jetta Post gingen de panelleden in
op verschillende vragen. Waarom het Preventie Overleg Groningen zo’n goed initiatief is. Hoe
we daar invulling aan gaan geven en wat nu de eerste stappen moeten zijn. Ook kwamen
verschillende succesvolle projecten aan bod. (Hans Berg namens WDL) Alles met het oog op
ons doel: meer gezonde jaren voor Groningers.
U kunt die uitzending hier terugzien.

De Boekenkast staat weer op zijn vertrouwde
plaats bij de bushalte aan de hoofdweg in
Wedde
De Boekenkast staat weer op zijn vertrouwde plek
De boekenkast is op 4 april weer op zijn vertrouwde plek gezet. Net in deze week was het erg
nat waardoor de boeken er iets later ook in zijn geplaats.
We hopen dat er weer veel gebruik gemaakt wordt van de kast. De vrijwilligster Geke Bosch
zorgt dat er een mooi assortiment van boeken instaat zowel voor de kinderen als ook voor de
oudere lezer. Het zou leuk zijn als u ook een boek terug wilt plaatsen voor het boek wat u
meeneemt. Maar dit hoeft niet perse. Als u boeken over heeft zoals romans/ detectives/
streekromans/ kinderenboeken dan houden wij ons aanbevolen. U mag de boeken dan langs
brengen bij het kantoor van Wedde dat het lukt.
De ervaring is dat informatieve boeken en encyclopedieën niet worden gelezen / geruild.
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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.

