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• Vooral behoefte aan ontmoeten en samen dingen doen 

Eén nummer voor 
hulpvragen in Oost 
Inwoners van Bo)(tel Oost met 
een hulpvraag kunnen voortaan een 
speciaal nummer bellen: voor een 
klusje of een rit naar de dokter. 
Noor Reigersman 
Boxtel 

G isteren was de eer
ste openbare bijeen
komst van de werk
gro_ep ZorgSamen
Buurt Oost (ZSBO), 

een initiatief van de stichting 
Ouderen in Regie. Zo'n 40 men
sen bezochten de bijeenkomst in 
gemeenschapshuis De Rots. 
Vraag en aanbod van onderlinge 
hulp in de Componistenbuurt 
werden de afgelopen maanden in 
kaart gebracht door ZSBO, en gis
teravond werd het telefoonnum
mer bekendgemaakt. "De ge-

meente zegt dat de sociale cohe
sie in deze wijk ontbreekt", aldus 
Ad van den Brand, voorzitter van 
Ouderen in Regie. "Daar moet je 
dan dus iets aan doen." 

Uit de toelichting van Henk 
Spooren van ZSBO bleek dat er -
veel vraag is naar ontmoetingen, 
samen eten, samen wandelen en 
samen· fietsen. 

"Verder gaat het om kleinschali
ge hulpvragen, van mensen die 
iets zelf niet meer kunnen en nie
mand kennen die het voor hen 
kan doen", legde Spooren uit. 
"Denk aan een kapotte lamp op 
de overloop, een probleem met 
internet of hulp in de tuin. Voor 

echte noodgevallen moet je naar 
112 bellen." 

Spooren benadrukte dat de hel
pers geen vervangers van familie
leden zijn. "En de mensen moe
ten er zelf om vragen, want het 
gaat om hun eigen regie. Wij kop
pelen de vrager en aanbieder al
leen maar aan elkaar." 

Op de opmerking van Frans 
van der Tak dat hij de Stichting 
Ouderen in Regie meer associeer
de met gezamenlijk inkopen van 
zorg dan met klussen, gafVan 
den Brand een glashelder ant
woord. "We zijn met ZSBO nog _,, 
Mensen moeten er 
zelf om vragen. Wij 
koppelen de vrager 
en aanbieder alleen 
maar aan elkaar 

maar aan het begin. We willen 
ZorgSamenBuurt op meerdere 
plekken organiseren, door heel 
Boxtel, Liempde en tennisheu
veL En uiteindelijk willen we 
·daaruit een overkoepelende zorg
coöperatie oprichten. Dat is onze 
ultieme ambitie. We zouden nu 
al Vivent ofElde kunnen inscha
kelen en dan hebben we binnen 
een maand een zorgcoöperatie, 
maar wij willen het zelf doen."" 

Aanbod genoeg 
Ans van den Brand werd voorge
steld als de eerste persoon die de 
telefoon gaat bemensen. "Ik heb 
er zin in; het is wachten op het 
eerste telefoontje", aldus Van den 
Brand. "Maar mensen durven 

• vaak niet zo goed te vragen. Aan
bod is er genoeg, hoewel je de 
mensen nog zover moet krijgen 
dat ze het ook echt gaan doen." 
Na het officiële gedeelte werden 
er al meteen een wandelgroep en 
een fietsgroep opgericht. 


