Stichting Ouderen in Regie Boxtel
Succesvolle start ZorgSamenBuurt Oost
Dinsdagavond 18 oktober is in de Rots met ruim 40 belangstellenden ZorgSamenBuurt Oost van start
gegaan. Dit initiatief is ontstaan uit de stichting Ouderen in Regie en is bedoeld om senioren in de buurt en
de wijk met elkaar in verbinding te brengen. Dat gebeurt door het met elkaar delen van diensten en
onderlinge hulp. Een werkgroep van ouderen in regie heeft in het pilotgebied Componistenbuurt in Boxtel
Oost het voor elkaar gekregen dat zo’n 60 senioren bereid zijn met elkaar diensten en activiteiten te delen.
Wederkerigheid is hierbij het sleutelwoord, je doet iets voor een ander of met een ander en krijgt daar ook
wat voor terug. Dat kan variëren van een boodschapje doen tot het wegbrengen naar een doktersbezoek of
een helpende hand in het onderhoud van de tuin en kleine klusjes in huis enz. Ook gezellige dingen met
elkaar doen brengt mensen tot elkaar, zo is er een fietsgroepje, wandelgroepje en een leesgroepje ontstaan
tussen mensen die elkaar via ZorgSamenBuurt Oost hebben leren kennen. De werkgroep ZorgSamenBuurt
Oost heeft om het laagdrempelig te houden een telefoon aangeschaft. Een telefoonteam dat bestaat uit :
Henny de Haan, Henk Spooren, Robbert van der Velden, Riet van Heesch en Ans van den Brand koppelt de
vragen die telefonisch binnenkomen aan de aanbieders. Het is de bedoeling dat de aanbieder contact maakt
met de vrager en vervolgens verdere afspraken met elkaar maken.
Henk Spooren, die de avond leidde, tekende daarbij wel aan dat
het niet de bedoeling is dat men professionele hulp of zorg gaat
bieden en voor spoedhulp moet men gewoon 112 blijven
bellen! Er kan eventueel wel doorverwezen worden naar
reguliere hulpinstanties.
Ad van den Brand, voorzitter van Stichting Ouderen in Regie,
gaf aan erg blij te zijn met dit initiatief dat mogelijk ook geschikt
is voor andere wijken in Boxtel en wellicht een opmaat kan zijn
tot het oprichten van een zorg en diensten coöperatie.
Daarnaast gaf hij aan dat deze pilot mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de Vincentiusvereniging
en de Sjef van de Laar Stichting.
Het telefoonnummer van ZorgSamenBuurt Oost is 06 – 30 22 34 24
en is op werkdagen van 9 tot 17 uur te bereiken.
Voorlopig is dit telefoonnummer uitsluitend voor senioren uit de
wijk Boxtel Oost.
Het e‐mail adres is: zorgsamenbuurt@oudereninregie.nl
Als deze pilot aanslaat wil Ouderen in Regie dit uitrollen in meer
wijken.

