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In de deze editie van de digitale nieuwsflits van het project NaoberzorgPunt Roggel aandacht voor onder
andere:
 NaoberzorgPunt aanwezig tijdens Sponsorloop van de kinderen van basisschool de Zjwiek
 Start project Umoja4kids op de basisschool
 Oproep voor foto-actie ‘levenskunst’
 Uitbreiding/versterking Coördinatieteam NaoberzorgPunt
Voor meer achtergrond informatie over het project kunt u de website raadplegen: www.naoberzorgpunt.nl
Weet u mensen die ook de NZP Gazet willen ontvangen, laat het ons weten via nzproggel@gmail.com.

Klussendienst
Kartrekker: Sjra Jegers

Telefoonnummer: 06-17667752

Hernieuwde OPROEP van de Klussendienst: wij zoeken naar klussen maar ook vrijwilligers die klussen willen
uitvoeren. Het groepje vrijwillige klussen is groeiend, maar kan nog wel wat versterking gebruiken. Nog
belangrijkers is dat burgers van Roggel niet schromen om hulp te vragen. Zonde als u er geen gebruik van
maakt! Neem contact op met Sjra Jegers.

Werkgroep PR en communicatie
Kartrekker: Bram van der Plas

Telefoonnummer: 06-17667750

Impressie van de sponsorloop

Kantoorboekhandel Thea. Enkele foto’s van de sponsorloop zijn via de website in te zien. Kijk ook op 3ML
Journaal van 10 september (leuk filmpje van de kids) of op www.leonvanlier.nl voor een fotoreportage. In
september wordt de ‘waaier’ voor de vrijwilligers aangepast. De eerste oplage is op en de vrijwilligers die
eerder de tekst en vormgeving hebben beoordeeld, zijn ook nu weer gevraagd hun ideeën met ons te delen.

Coördinatieteam
Kartrekker: Hilde Glessner (projectleider)

Telefoonnummer: 06-17667750

Omdat er in het kader van het project het nodige werk verzet moet worden, is met ingang van 1 juli 2012 het
coördinatieteam van NaoberzorgPunt versterkt met de kartrekkers van de verschillende werkgroepen.

NZP Gazet no.4/2012

De werkgroep PR heeft in de zomerperiode niet stilgezeten. De website heeft een facelift gekregen en er is een
flyer gemaakt voor onder andere de sponsorloop van Basisschool de Zjwiek op 9 september j.l. Op
verschillende plekken in het dorp zult u komende tijd de flyer op de toonbank aantreffen, zoals bij
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Het team bestaat nu uit de volgende personen (in alfabetische volgorde):
 Thea van Eijkelenburg van kantoorboekhandel Thea en lid van de Dorpsraad
 Hilde Glessner, projectleider (tot eind oktober 2012) vanuit de Wijkpraktijk
 Jos Hageman, directeur basisschool de Zjwiek
 Sjra Jegers, kartrekker Klussendienst
 Monica Kanders, zelfstandig ondernemer
 Nicole Offermans, senior adviseur Robuust (toezichthouder)
 Karin van der Plas, zorgaanbieder en wmo-adviseur
 Bram van der Plas, ict-deskundige en kartrekker website
 Susan Rijk, coördinator Zorg en Leefbaarheid Kleine Kernen vanuit de gemeente Leudal
Eind augustus is de eerste voortgangsrapportage opgesteld voor de financier (Robuust, CZ en VGZ). De
rapportage is goed ontvangen.

Steunpunt Levenskunst

Telefoonnummer: 06-54713443

Kartrekker: Karin van der Plas
In samenwerking met het Steunpunt Levenskunst wordt in oktober een bijeenkomst georganiseerd met alle
vrijwilligers van NaoberzorgPunt om samen de inhoud van een scholingsprogramma voor vrijwilligers te
formuleren. Thema’s van de scholingsbijeenkomsten kunnen zijn o.a.:
Stimuleren eigen regie van mensen (burgerkracht)
Signaleren en verwijzen (de vraag achter de vraag)
Samenwerking
Luisteren en communiceren
Betekenis van vrijwilliger zijn (vrijwillig maar niet vrijblijvend)
Levenskunst
OPROEP 1
We vragen jullie als lezers van deze Gazet om foto’s of afbeeldingen die passen bij deze thema’s ter beschikking
te stellen. Wij maken daar een mooi boekje van. Uiteraard met vermelding van de fotograaf of auteur.
De foto’s/afbeeldingen kunnen worden gestuurd naar info@de-spiegelaar.nl.
OPROEP 2
Het steunpunt zoekt nog vrijwilligers die vanuit hun hart en met een open oor naar verhalen van mensen willen
luisteren. De folder van het steunpunt is beschikbaar bij het bibliocenter en ook te downloaden via
www.karinvanderplas.nl.

Dinsdag 11 september zijn alle ouders van basisschool de Zjwiek
geïnformeerd over de start van het project Umoja4kids dat gedurende
drie weken wordt begeleid door Esther Bonné. Het project wordt
uitgevoerd met alle kinderen, ouders, leerkrachten en richt zich op het zijn
en worden van een wereldburger. Naoberschap vormt daarbinnen een
belangrijk thema. Vandaar dat er uit de projectsubsidie een groot deel van
Umoja4kids wordt betaald. In de eerste NZP Gazet is hier al kort melding
van gemaakt. Het project wordt uitgevoerd vanaf 24 september tot en
e
met 12 oktober. Deels loopt het project parallel met de 58
Kinderboekenweek (3 tot en met 13 oktober). Het thema van de
Kinderboekenweek dit jaar is: ‘Hallo wereld!’ (zie afbeelding). De wereld
verkennen, het ontmoeten van andere mensen en kennis maken met
andere culturen past geheel in de filosofie van Naoberzorg en we dan ook erg blij dat we beide activiteiten met
elkaar mogen verbinden. Het project wordt afgesloten met een groot feest: een feest van saamhorigheid en
naoberschap. Voor meer informatie over het project zie www.umoja4kids.nl. Voor informatie over de
Kinderboekenweek zie http://www.bibliocenter.nl.

Het project NaoberzorgPunt in Roggel wordt mede mogelijk gemaakt door:

Mocht u de nieuwsflits niet meer willen ontvangen, stuur dan even een mail naar nzproggel@gmail.com dan
verwijderen wij uw mailadres uit de verzendlijst.
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Jong en oud in Roggel
Kartrekker: Jos Hageman van BS de Zjwiek
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