Burenhulp Nisseroi
Een luisterend oor voor ?

Onze projectgroep

Wij geven persoonlijke ondersteuning bij het
zoeken naar oplossingen voor problemen rond
onderwerpen als bijvoorbeeld ouder-kindrelaties,
onderwijs, wonen, vervoer, werk en inkomen.
Verder kunnen wij helpen bij het zoeken naar
hulp in de vorm van maaltijdservices, een klusjesdienst, huishoudelijke hulp of hulp voor mensen
met een lichamelijke of geestelijke beperking.
Samengevat: een klankbord uit je directe
omgeving dat je beeld op de best passende
ondersteuning verscherpt.

De bestaande projectgroep wordt gevormd door:
• Marjo Govers
• Franca Bekkers
• Gerrie Verstegen
• Annet Bongers-Vermeltfoort
• Arie Kemps
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Telefoon 31 412 744 111
E-mail info@burenhulpnisseroi.nl
Website www.burenhulpnisseroi.nl
Of via een briefje in de speciale
brievenbus bij het Nesterle
Gemeenschapshuis.

Met dank aan gemeente Bernheze
en alle organisaties en dienstverleners
zowel binnen als buiten Nistelrode.

Burenhulp Nisseroi
Wie zijn wij?
Het platform is een initiatief van de dorpsraad
en wil zich als netwerkorganisatie verbinden met
alle professionele en vrijwillige dienstverleners in
zorg en welzijn inclusief de huisartsenpraktijk.
Voor onderlinge solidariteit en zelfredzaamheid.
Met een wegwijzer naar de juiste dienstverleners
in zorg en welzijn. Ontmoeten en verbinden staan
centraal. Buren helpen buren, maar dan net ietsje
meer, waarbij iedereen welkom is. Onze spreuk is:
‘Wie goed doet, goed ontmoet’.

Hoe bereiken we dit?

Wat doen wij?
Ons doel is jong en oud te verbinden,
ontmoetingen te organiseren en een luisterend
oor te bieden. Waar nodig ondersteunen we met
informatie en advies inwoners die vragen hebben.
Met aandacht voor welzijn en zorg met een sterke
focus op preventie. We werken dicht bij huis en
werken nauw samen met alle in Nistelrode
beschikbare professionele en vrijwillige dienstverleners. Burenhulp Nisseroi werkt met een
coördinatieteam dat privacy en respect voorop
heeft staan.

Burenhulp Nisseroi bestaat uit een groep
vrijwillige centrale adviseurs. Zij spelen in op de
spelregels van het nieuwe zorg- en welzijnstelsel.
Voor iedere burger een vertrouwelijk en eenvoudig
toegankelijk aanspreekpunt. De zorgvragen
worden geanalyseerd en verbonden met een
passende dienstverlener. We zoeken een win-win
en bieden waar nodig met respect en aandacht
een luisterend oor.
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Waarom meedoen?
Iedereen kan meedoen. Iedereen heeft zijn/haar
talent, of heeft een vraag of behoefte. Door
gebruik te maken van elkaars talenten kun je
echt iets voor elkaar betekenen. Behoor je tot
de verbinding tussen vraag en aanbod en wil je
voor anderen van betekenis zijn?
Belangeloze inzet voor een ander geeft waardering en levensenergie. Je doet iets waar je goed
in bent en daar wordt jezelf blij van. Het ruilen
van talent of een dienst vormt de meerwaarde
voor dit project.

