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Vorige nieuwsbrief niet ontvangen? Kijk dan even op onze website www.naoberzorgpunt.nl of mail naar
info@naoberzorgpunt.nl
In deze Gazet aandacht voor de volgende gebeurtenissen en activiteiten:
- Terugblik concert Amicitia en Kom-op-de-soep estafette
- Inspirerende mensen achter NaoberzorgPunt: de vrijwilliger van de maand september
- Impressie NZP vrijwilligers BBQ
- NaoberKids
- Impressie van Kom-op-de-soep
- NZP heeft ANBI status
- Nieuwe flyer van NZP
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Terugblik zomerconcert Harmonie Amicitia 9 juli 2016
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Inspirerende mensen achter NaoberzorgPunt
In elke Gazet komt vanaf nu een korte impressie van de inspirerende mensen achter
NaoberzorgPunt. Zij maken immers NZP tot wat het is. Deze maand
is dat Miep Linssen.
We hebben Miep de volgende vragen voorgelegd:

Sinds wanneer ben je lid van NZP?
Ik ben in januari 2013 door Karin van der Plas gebeld met de vraag of ik lid van NZP
wilde worden. Ik kende het verder niet. Was er wel mee in aanraking gekomen via de
‘Vlaai van de Week’ die ik in 2012 bij Karin mocht bezorgen. Ik had geen idee wat ik
voor NZP zou kunnen betekenen. Maar als je er eenmaal bij bent, word je vanzelf bij
verschillende werkzaamheden betrokken, waar je geen idee van hebt als je er aan begint. Het is een soort virus
waar je mee besmet wordt. Ik had dit allemaal van te voren niet kunnen bedenken.


Wat was je motivatie om lid te worden?
Ik ga graag met mensen om en wil iets voor mensen in Roggel betekenen.
Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Bij ons thuis in de winkel en bakkerij meehelpen en later in de modezaak in
Roggel als verkoopster. Je bent dan eigenlijk altijd in contact met mensen. Ik heb me ontwikkeld tot assistent
bedrijfsleidster. Er viel veel te organiseren, omgaan met personeel en klanten. Klanten kwamen dan wel voor
kleding in de zaak maar vaker bleken ze behoefte te hebben aan contact en een luisterend oor. Mensen
hebben geen idee wat er zoal wordt verteld terwijl men kleding past!



Wat zijn je werkzaamheden voor NZP
Ik ben vanaf september 2014 bestuurssecretaris van de Vereniging. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij het
Meldpunt Naoberzorg en het Inloopcafé en zit ik in onze knutselgroep. Er is veel te doen bij NZP. In de
afgelopen jaren heb ik bovendien enorm veel geleerd, over mijzelf, over mensen in het algemeen en over
bestuurlijk werk. Daar had ik voorheen geen kaas van gegeten. Ik leer nog elke dag bij.



Wat vind je leuk, waar liggen jouw uitdagingen
Omgaan met mensen en steeds weer nieuwe mensen ontmoeten vind ik echt boeiend. Een week is doorgaans
te kort. Ik wil meer voor mensen doen dan waar ik tijd voor heb! Je zou het een uitdaging kunnen noemen om
een dag langer te maken door vroeg op te staan. Naast NZP heb ik natuurlijk ook nog een partner thuis, een
huishouden, ben ik oma en oppas. Als dat niet zo was, was ik waarschijnlijk nog vaker van huis!!!!



Wat vind je lastig
Lastig vind ik vaker als mensen me dingen vertellen die ze niet aan hun kinderen vertellen. Vaak erg
emotionele zaken. Lastig vind ik ook als ze je blijven bedanken. Dan weet ik niet altijd wat ik moet zeggen,
want ik vind het heel gewoon wat ik doe. Mensen willen je ook geld geven. Dat mogen we natuurlijk in geen
geval aannemen. Ze kunnen wel een donatie doen voor de NZP-pot.

NaoberzorgPunt Roggel heeft vanaf 1 januari 2015 de ANBI-status. Veel mensen
weten niet precies wat dit inhoudt….vandaar hier een korte uitleg. In de wettelijke
definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend
het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal voorwaarden, zoals:
De instelling moet rechtstreeks het algemeen belang dienen
De instelling mag geen winstoogmerk hebben.
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur
giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor
geldende regels).
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NZP heeft ANBI status
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Impressie van de NZP vrijwilligers BBQ op 22 juli

Stilaan is het een soort traditie
geworden bij NaoberzorgPunt….de
jaarlijkse zomer BBQ. Zo bedankt
het bestuur van de vereniging alle
vrijwilligers die zich het afgelopen
jaar super hebben ingezet voor de
burgers van Roggel.
Het was weer beregezellig!
Bijzonder woord van dank voor
onze kok Ruud die druk in de
weer was en iedereen voorzag
van een lekker stukje vlees!

Er bestaat al langere tijd het beeld dat NaoberzorgPunt er alleen voor senioren is. Niets is minder waar. We doen
al vanaf de start ook allerlei projecten met kinderen. Kennelijk valt dat minder op!
Zo gaan we de komende periode -in samenwerking met verenigingen, de basisschool en ondernemers in Roggelkinderen verleiden om iets te doen voor een ander, met een speels effect en een simpel verdienmodel, gericht op
bewust-sociaal-meedoen. Samen met de Ondernemersvereniging Roggel gaan we de jeugd stimuleren door leuke
acties te verzinnen waarbij de kinderen iets kunnen ‘verdienen’ als ze iets doen voor een medemens. We denken
bijvoorbeeld aan een spel of het verstrekken van NaoberzorgPunten die kinderen kunnen ‘verdienen’! Deze
punten kunnen ze dan sparen en bij inlevering bij de lokale ondernemers een leuke prijs in de wacht slepen.
Dat kan bijvoorbeeld speelgoed zijn, maar ook een waardebon voor een spelletje midgetgolf, zwemmen bij de
Leistert of een Game-avond. Wie ideeën heeft….laat het ons weten via info@naoberzorgpunt.nl.
Als Pokémon een rage is…..gaat Naoberkids dat zeker overtreffen in Roggel!!!!

Impressie Kom-op-de-soep
Op zondag 24 juli is gestart met een nieuwe activiteit van NaoberzorgPunt. Een activiteit die in samenwerking met
MicoSport in Roggel tot stand komt. Elke zondagmiddag gedurende 6 weken in de zomer, kunnen mensen er
terecht voor een kopje soep, verantwoord bewegen en vooral voor de gezelligheid en om anderen te ontmoeten.
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Naoberkids punten
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We zijn
begonnen……….

Nieuwe flyer van NZP
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De nieuwe flyer is weer prachtig geworden met dank aan Roger van Zundert van Casa Creations. De flyer kan
los of samen met de brochure van NZP worden gebruikt. We zijn er super trots op!
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