
Help stichting 4WD.CARE
De stichting kan nog op alle fronten hulp 
gebruiken: handige mannen voor de werk-
zaamheden in het magazijn en de toekomstige 
sociale ruimte, verzamelaars van hulpgoederen 
en naaisters voor het verstellen van kleding, 
hulp bij het sorteren, inpakken en administratief 
verwerken van al het materiaal. En voor wie 
lef heeft, een 4x4-auto met trekhaak en een 
BE-rijbewijs: rijders (m/v) voor het humanitair 
transport naar Bosnië in juni. Wil je ergens mee 
helpen, kijk dan op www.stichting4wdcare.nl. 
Alle hulp is welkom!

Samen aan tafel in 
Dorpshuis Beatrix
Dinsdag 24 januari werd in Dorpshuis Beatrix in 
Slijk-Ewijk de eerste editie van ‘Samen aan tafel’ 
georganiseerd. In een huiselijke sfeer gezellig 
tafelen. 
Het initiatief is ontstaan als vervolg op het plan 
om het dorpshuis meer functies te geven. Het 
gezamenlijk eten was één van de onderwerpen 
en is als eerste opgepakt. Het is bedoeld voor 
jong en oud, iedereen mag meedoen. Voor € 7,50 
eet je mee. Auke Verhaaf, lid van activiteitenwerk-
groep Dorpshuis Beatrix: “We willen nog meer 
dingen doen, bijvoorbeeld activiteiten op cultureel 
gebied en workshops zoals bloemschikken en 
handenarbeid.”

Aanmelden voor de volgende ‘Samen aan tafel’ 
op 7 maart? Bel 0481-481519.

Onder het motto ‘Overbetuwe Verbindt’ brengt gemeente Overbetuwe mooie en inspirerende initiatieven van inwoners in beeld 
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Toonbeeld 2016 voor Heteren Sociaal
De Overbetuwenaren zijn de kracht van Overbetu-
we. Veel mensen zetten zich belangeloos in voor al-
lerlei initiatieven. Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak 
sprak burgemeester Toon van Asseldonk hiervoor 
zijn dank uit en reikte traditiegetrouw het Toonbeeld 
uit. Dit jaar ging deze award voor de vrijwilliger van 
het jaar naar Bert van Putten en Jouke Fridsma, de 
drijvende krachten achter Heteren Sociaal.

Bert en Jouke zijn begin 2015 gestart met het bijeen 
brengen van inwoners van Heteren die graag iets 

wilden betekenen voor hun dorp. Dit initiatief heeft de 
naam Heteren Sociaal gekregen. Inmiddels zijn 150 
vrijwilligers aangesloten en zijn allerlei activiteiten 

opgestart. Voorbeelden zijn de haal&brengservice voor 
ouderen, het walking dinner en een wekelijkse boot-
camp. Dit is allemaal opgezet met minimale middelen. 

Anders betrokken
Het initiatief dat zij hebben genomen zie je steeds 
vaker terug in de gemeenschap. Inwoners zijn 
minder gebonden aan verenigingen of organisaties 
maar zijn wel op een andere manier betrokken bij 
de gemeenschap in de kern waar ze wonen. Zo 
ontstaat vernieuwing in de samenleving waarbij 
initiatieven centraal staan. Dat is kenmerkend voor 
Heteren Sociaal.

Met Blijverslening 
woning aanpassen
Mensen willen steeds vaker langer zelfstandig 
blijven wonen, in hun vertrouwde huis en in de 
buurt waar ze nu wonen. 

Met de Blijverslening wil de gemeente Overbetuwe 
dat mogelijk maken en stimuleren dat woningen 
levensloopbestendig worden gemaakt. Dat kan 
bijvoorbeeld al als u 55 jaar bent en de badkamer 
of de bovenverdieping wilt verbouwen. Met de 
Blijverslening kunt u een geldbedrag van de gemeente 
lenen, tegen een gunstige rente en voorwaarden. 
Daarmee kunt u dan de woning levensloopbestendig 
maken of bijvoorbeeld geschikt maken voor een 
specifi eke zorgvraag. 

Wilt u meer weten? Kijk op www.overbetuwe.nl.

De wethouder bezoekt… 
‘Breek de week’ in Valburg
11 januari was de start van een maandelijkse 
ontmoetingsmiddag en inloopspreekuur van het 
Sociaal Kernteam in het Kriekske in Valburg. Een 
nog bescheiden groepje Valburgers kwam een 
kijkje nemen en genoot van koffi e en thee met een 
lekkernij én live muziek van de Oldtimers uit Elst. 
Wethouder Ron van Hoeven deed de aftrap.

De activiteitenmiddag komt voort uit het huisbezoek-
project 75+. De Valburgse ouderen misten ont-

moetingsmogelijkheden en een kernteamspreekuur in 
Valburg. Beide signalen zijn opgepakt en ook snel gere-
aliseerd, met dank aan Forte Welzijn en de dorpsraad.

Gevarieerd programma
Het Sociaal Kernteam zit boven en de activiteitenmid-
dag is beneden. Een groepje van 3 enthousiaste vrijwil-
lig medewerkers, waaronder Pieta Folman, organiseert 
de ontmoetingen. Tot juni is er al een programma. Van 
sieraden maken tot lezingen over bijvoorbeeld vracht-
vervoer. Pieta: “We vragen mensen om zich aan te 
melden voor de activiteit. Maar als je niet wilt meedoen, 
kun je gewoon binnenlopen voor een kopje koffi e. Op 

8 februari gaan we schilderen onder begeleiding van 
Henny van Daalen.”

Spreekuur Sociaal Kernteam
Valburgers konden al terecht bij de spreekuren van 
Sociaal Kernteams in Elst en Herveld. Zij kunnen 
voor vragen op het gebied van welzijn en zorg nu ook 
in het Kriekske terecht. Een traplift en invalidentoi-
let zijn aanwezig, dus een bezoek is voor iedereen 
mogelijk. Magda van Ginkel is het Valburgse gezicht 
van het Sociaal Kernteam. Inloopspreekuur is elke 2e 
woensdag van de maand, 14.00-16.00 uur. Het team 
is ook bereikbaar via tel. 06-11736168 en e-mail 
Info@kernteamsoverbetuwe.nl.

Wees welkom
Ron van Hoeven: “Het mooie is dat dit voortkomt uit 
de behoefte van het dorp zelf. Kom vooral naar het 
spreekuur met vragen. En als je er dan toch bent, 
kun je meteen beneden iets drinken en bijpraten met 
elkaar. Ik hoop dat veel mensen elkaar hier gaan 
ontmoeten. Als gemeente vinden we dit belangrijk 
voor onze inwoners.”

Sociaal Kernteam Zetten 
vindt vrijwillig medewerker
Er zijn 6 Sociaal Kernteams in de gemeente 
Overbetuwe. Deze teams van beroepskrachten en 
dorpsbewoners helpen mensen met het regelen 
van hulp, begeleiding, activiteiten en zorg.

Het team Herveld/Andelst/Valburg zocht een 
vrijwillig(st)er om het team te versterken en plaats-

te de vraag op www.overbetuwevoorelkaar.nl. Yvonne 
uit Zetten zag de vraag op de site en reageerde. In het 
kennismakingsgesprek komt zij erachter dat ook het 
Sociaal Kernteam in haar eigen dorp Zetten iemand 
zoekt. Daar heeft zij inmiddels haar plek gevonden.
Dit was weliswaar niet de bedoelde match, maar het 
team Herveld/Andelst/Valburg heeft gelukkig een 
andere vrijwillig medewerk(st)er gevonden.
Heeft u hulp nodig of helpt u graag een ander, meld u 
dan ook aan!

Colofon
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Stichting verbreedt onder het motto: mensen zorgen voor mensen
De trekkers van de stichting 4WD supporting Bos-
nia willen hun activiteiten verbreden zodat ze meer 
voor anderen kunnen betekenen. Dat houdt in dat 
de hulp die zij bieden zich gaat uitbreiden; niet 
alleen in Bosnië, maar ook hier in Nederland. Dit 
laatste noemen zij ‘mensen zorgen voor mensen’. 
Daarom is de naam van de stichting veranderd in 
‘Stichting 4WD.CARE’. Jolande Cornelissen en 
Hans Saris vertellen hoe ze dat gaan aanpakken.

Integreren via begeleide stages
In Bosnië zijn ze al 15 jaar gewend om met al dan niet 
getraumatiseerde vluchtelingen om te gaan en hun 
professionele hulp te bieden. Jolande: “Deze kennis en 
ervaring willen wij inzetten om vluchtelingen die naar 
Overbetuwe komen, te gaan ondersteunen. Dat doen 
we door statushouders met wilskracht, talenten en 
vaardigheden op te nemen in onze organisatie en op 

basis van stageplekken te laten integreren. Dit gebeurt 
onder begeleiding van vrijwilligers met een antropolo-
gische en pedagogische opleiding die in onze stichting 
actief zijn.”

Meer mensen helpen
Ook mensen die het moeilijk hebben in onze eigen om-
geving willen ze graag ondersteunen. Een bijstandsmoe-
der bijvoorbeeld die het even niet redt of een zestiger die 
niet aan het werk komt. Hans: “Het is belangrijk om men-
sen uit een isolement te halen. Veel thuis zitten is voor 
niemand goed; het contact met andere mensen is nog 
altijd de basis voor geluk. Wij geven veel, maar verlan-
gen ook inzet en werken op basis van wederkerigheid. 
Dus...lukt het even niet alleen en wil je ook iets voor de 
stichting betekenen, neem dan contact met ons op.”

Nieuw magazijn en sociale ruimte
Om hun doelstellingen gestalte te geven, openen ze 
binnenkort een magazijn, op ‘de Schalm’ in Andelst, 
met werkplaats en een ontmoetingsruimte. Deze stap 
kunnen ze maken met de gemeentelijke subsidie uit 
het innovatiefonds voor maatschappelijke initiatieven. 
Hans: “Een groep enthousiaste vrijwilligers is al druk 
bezig om het magazijn in te richten. In februari gaan 

de spullen ernaartoe. De sociale ruimte is daarna aan 
de beurt. Daar komt een werkplaats, een naaiatelier 
en een kookstudio. Hopelijk kunnen we die in maart 
of april in gebruik nemen. Wij willen de mensen een 
springplank bieden naar werk in het bedrijfsleven. 
Daarvoor zet ik mijn netwerk in en werken we samen 
met diverse bedrijven en instellingen.”

4WD supporting Bosnia
De hulp aan de mensen in Bosnië gaat intussen 
gewoon door. In januari gaan ze naar Bosnië om het 
humanitair transport voor te bereiden. Het transport zelf 
vindt dit jaar plaats van 3 t/m 11 juni. De eerste rijders 
hebben zich al aangemeld.

“Het contact met andere mensen 

is nog altijd de basis voor geluk”

“Wij willen de mensen een 

springplank bieden naar werk 

in het bedrijfsleven”

Elke 2e woensdag van de maand: 

ontmoetingsmiddag en spreekuur Sociaal 

Kernteam in het Kriekske 
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Ger Loeffen en Foto Suzan
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gemeente Overbetuwe

Doordat mensen in Overbetuwe 
zich met elkaar verbinden, komen 
initiatieven tot bloei en blijven we 
betrokken bij elkaar. Zo maken 
we samen Overbetuwe een 
heerlijke plek om te leven, werken 
en wonen. Via ‘Overbetuwe 
Verbindt’ leest u hierover.

website www.overbetuwe.nl/verbindt
telefoon 0481 362 300
e-mail info@overbetuwe.nl
Twitter gem_overbetuwe
Facebook gemeente.overbetuwe


