Mondenzorg gaat van start!
Na enkele maanden van voorbereiding, zijn we zover! Medio april gaan de eerste drie
Noaberhuusen van start.
Als samenwerkende dorpsbelangenverenigingen van Weerdinge, Nieuw-Weerdinge,
Roswinkel, Emmer-Compascuum, Emmer-Erfscheidenveen en Foxel-Scholtenskanaal,
verenigd in het EOP platform de Monden willen wij hiermee hulp en zorg dichterbij de
bewoner brengen. In de huidige tijd van een terugtrekkende overheid lijkt dit ook meer
dan noodzakelijk. We zullen meer voor elkaar moeten zorgen.
Er zijn diverse partijen uit de vrijwillige- en professionele zorg uitgenodigd om mee te
doen aan dit project en dat is met enthousiasme ontvangen.
De Noaberhuussen zullen bemand worden en voorzien van een centraal
telefoonnummer waardoor deze de gehele werkweek bereikbaar zijn voor vragen om
hulp of ondersteuning.
Inmiddels is door onszelf ook een digitaal zorgportal ontwikkeld en in gebruik genomen
om de Noaberhuussen, vrijwilligers, professionals onderling te laten communiceren
over aanvragen van hulp of zorg, zodat men van elkaar op de hoogte is wat er speelt en
wat er nodig is.
Maar Mondenzorg gaat verder, ook de jeugdzorg is hierbij ondergebracht en inmiddels
is er een project gestart waarbij mensen zonder werk elkaar vinden en samen op zoek
gaan naar wegen om weer werk te vinden.
Dit project is een initiatief van Inge en Roelof Evers en draait onder de naam
Samen_Werken_aan_Werk. De bijeenkomsten vinden plaats op maandagochtend in de
Badde te Nieuw-Weerdinge en hebben inmiddels ook ondersteuning vanuit de gemeente
Emmen.
U kunt zich nog steeds opgeven voor dit project wanneer u momenteel zonder werk zit
op swaw@kpnmail.nl
Maar u kunt zich ook als vrijwilliger opgeven voor het Mondenzorg project op door de
volgende link te volgen
http://demonden.info/docs/Aanmeldformulier%20vrijwilligers%202013.pdf
Hier kunt u aangeven mee te willen draaien in het Mondenzorg project op de manier
zoals u dat wilt. Want Mondenzorg schrijft niets voor, zij wil alleen de samenwerking
bevorderen tussen mensen en organisaties, zowel vrijwillig als professioneel. Na opgave
zal contact met u worden opgenomen door de coördinator van Mondenzorg.

