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Goud Waark!
Beste lezer, graag informeren wij u over Goud Waark! 
Dit is een initiatief om ondersteuning en zorg ook 
in de toekomst voor u beschikbaar te houden in uw 
dorp. 

In de nabije toekomst verandert er voor senioren heel veel. Er wordt 
fors bezuinigd op zorg en ondersteuning aan onder andere de ouderen. 
De overheid gaat ervan uit dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig 
blijft wonen, met behulp van naasten, familie of vrienden/buren. De 
vanzelfsprekendheid van het verzorgingshuis zal wegvallen. Met Goud 
Waark! gaan senioren aan de slag om met elkaar hulp en ondersteuning 
te bieden, daar waar andere senioren dit nodig hebben. Een kleine groep 
senioren is inmiddels met veel enthousiasme gestart. Zij zijn twee keer 
bij elkaar gekomen en hebben met elkaar gesproken hoe zij het idee van 
Goud Waark! handen en voeten kunnen geven.

Met elkaar en voor elkaar
Iedereen beschikt over talenten, de één is goed in herstellen van  kleine 
mankementen aan fietsen, de ander kan heel goed cakes, koeken of 
appeltaarten bakken. Een volgende is sterk in huis- tuin- en keukenklusjes 
en weer een ander heeft misschien altijd als verpleegkundige gewerkt en 
weet veel van EHBO. Mensen kunnen en willen elkaar graag helpen, maar 
weten vaak niet waar hulp nodig is, of welke vragen er leven bij mensen in 
hun dorp, wijk of buurt. Vraag en aanbod bij elkaar brengen is wat Goud 
Waark! wil bewerkstelligen.

Wij zijn met het project Goud Waark! op zoek naar deze talenten, die zich 
willen inzetten voor anderen. 

Wat willen we samen bereiken
 – We willen kijken waar senioren wensen en vragen hebben op de 

terreinen van zorg, hulp en ondersteuning en wat senioren eventueel 
zelf te bieden hebben. 

 – Daarnaast willen we ook dat iedereen zo prettig en zo lang mogelijk 
zelfstandig kan blijven wonen. Wij willen van senioren graag weten wat 
zij daarvoor nodig hebben. Wat zijn uw wensen?

 – En ook wat senioren nodig hebben van zorg- en welzijnorganisaties als 
de naaste omgeving de hulp of ondersteuning niet meer kan bieden.

Hoe gaan we dit doen
Goud Waark! is samen met de mensen die zijn gestart op zoek naar meer 
senioren, die het leuk vinden wat voor anderen te betekenen en betrokken 
willen zijn bij dit project. In dit project gaat het niet om veelvuldig en/
of langdurig vrijwilligerswerk te bieden. Het gaat er om op maat en naar 
ieders draagkracht en wensen elkaar te helpen of tot steun te zijn. Dat kan 
zijn van incidenteel en klein tot wat groter en regelmatiger hulp. Zoudt u 
zich bij deze groep aan willen sluiten? Neem dan contact op met één van 
onderstaande contactpersonen.

Ondersteuning
De groep betrokken senioren worden natuurlijk ondersteund, door af en toe 
samen te komen, met afzonderlijke gesprekken waar dit nodig is en met 
materiaal wat hen kan helpen.
Dit project wordt in samenwerking uitgevoerd door de gemeente Winsum, 
Stichting Welzijn en Dienstverlening, Welzijn Ouderen Baflo, Stichting de 
Hoven/ de Viskenij. 

Contact
Hebt u vragen of wilt u contact, dat kan:
Projectleider: Mabel van den Bergh (06 155 888 16)
Stichting Welzijn en Dienstverlening: Ria Maring (06 488 743 40)
Stichting de Hoven, de Viskenij: Klary Schepel (06 558 678 28)
Welzijn Ouderen Baflo: mevrouw Boekschoten – van Helsdingen

Foto voorkant: hoitejouke.nl 


