Naoberhulp krijgt
nieuwe invulling in Elim
r

• Stuifzand, Nieuw Moscou, Nieuwlande
en Tiendeveen volgen nog
ELIM - Over amper twee weken hoeven hulpbehoevenden (oudere) inwoners van Elim één telefoonnummer te
draaien om hulp van een vrijwilliger te krijgen. Het project
Naoberhulp gaat op 17 november van start.
Jeroen Bottema

'Je kan bijvoorbeeld denken aan
iemand die boodschappen doet.
Of iemand die met je meegaat
naar het ziekenhuis. Het is niet alleen fijn om een chauffeur te hebben, maar met twee mensen hoor
je meer dan een', aldus Roelof
Koops, voorzitter van Plaatselijk
Belang Elim. Plaatselijk Belang is
de voortrekker van het project dat
een voorbereidingstijd van een
jaar heeft gehad. Koops: 'Wij hebben steeds meer ouderen in het
dorp. Niet alleen worden die mensen ouder. Ook de mensen om
hen heen worden steeds ouder en
kunnen minder vaak hulp bieden.
Wij willen deze mensen de mogelijkheid geven om zo lang mogelijk
in Elim te blijven wonen. Met een
beetje hulp van de 'buren' moet

dat lukken.' Dat de inwoners van
Elim er ook zo over denken blijkt
wel uit het feit dat 120 vrijwilligers
zich hebben opgegeven om klusjes doen. 'Het zijn stuk voor stuk
gemotiveerde vrijwilligers; vertelt
Koops enthousiast. 'Vorige maand
hebben we iedereen opnieuw benaderd en hoegenaamd niemand
wil nu niet meer helpen.'
Vorige maand ging ook de
dorpscoöperatie in Hollandscheveld van start. Volgens Koops
heeft Elim het project Naoberhulp niet afgekeken van het buurdorp. 'Een jaar geleden gaf Martin Peelen van de Smederijen
een presentatie over dit project
tijdens een gezamenlijke vergadering van alle verenigingen
van Plaatselijk Belang in Hoogeveen. Wij hebben het daarna samen met Stuifzand, Nieuw Mos-

cou, Nieuwlande en Tiendeveen
opgepakt omdat wij ook inzien
dat er steeds meer bij de mensen
zelf wordt neergelegd en op deze
manier kunnen we inwoners van
onze dorpen daarbij helpen.'
Begin dit jaar is er een huisaan-huisenquête in Elim gehouden om te kijken of er vraag en
aanbod was. Dit bleek er te zijn
en na enige maanden van voorbereidingen gaat het project volgende week van start. Er is een
telefoon aangeschaft die mensen
voor hulp kunnen bellen. Elf coördinatoren wisselen elkaar om
de week af. Deze coördinatoren
hebben een map met daarin alle
vrijwilligers en de klusjes die ze
uit willen voeren. Koops vindt
het spannend hoe het project in
de praktijk gaat lopen. 'Dat wordt
afwachten. Wij zijn daar flexibel
inj vertelt hij. 'Er zijn natuurlijk
ook vragen waarbij de coördinatoren niet kunnen helpen, maar
dan kunnen zij de mensen altijd
doorverwijzen naar andere hulpverleners.'
In Stuifzand, Nieuw Moscou,
Nieuwlande en Tiendeveen gaat
het project later van start.
•• Mensen uit Elim die gebruik
willen maken van de nieuw
naoberhulp kunnen het nummer
06-22178911 bellen.

