
JUNI 2022 
WIJ HECHTEN VEEL WAARDE 
AAN NOABERSCHAP 
Wilt u namens uw organisatie op  
deze pagina een bijdrage plaatsen die 
past onder Noaberschap?  
Mail dan uw tekst-  en beeldmateriaal 
naar info@viaviewelzijn.nl. Hieronder 
vindt u meer informatie over (het  
aanleveren van) artikelen voor de 
noaberschapspagina. 

 
Wanneer valt mijn artikel onder 
Noaberschap? 
In uw artikel staat het ‘Noaberschap’ 
voor inwoners uit Rijssen en Holten 
centraal. Dit betekent dat er oog voor 
elkaar is en dat men elkaar helpt waar 
dat nodig is. Door deze kracht kan de 
samenleving meer voor inwoners  
betekenen. ‘Noabers’ zetten in  
Rijssen-Holten samen de schouders 
eronder. 
 
Met het oog op het aantal inzendin-
gen en de inhoud, kan het zijn dat uw 
bijdrage niet of in een volgende editie 
wordt geplaatst. Is dit het geval, dan 
krijgt u hierover bericht.  

 
Hoe en wanneer moet ik mijn  
artikel aanleveren? 
Wij ontvangen uw artikel graag  
uiterlijk een week voor publicatie via 
info@viaviewelzijn.nl. 
 
Omdat we de noaberschapspagina 
aantrekkelijk en leesbaar willen  
houden, vragen wij u uw artikel(en) 
niet langer te maken dan 300  
woorden. Ook vragen wij bij elk  
bericht een rechtenvrije foto of  
afbeelding. 

 
Wanneer verschijnt de Noaber-
schapspagina? 
De noaberschapspagina verschijnt 
iedere laatste woensdag van de 
maand, met uitzondering van de 
maanden juli en augustus 
(zomerstop) en december (afwijkende 
publicatiedatum). Een overzicht van 
de exacte planning en aanleverdata 
vindt u op www.viaviewelzijn.nl/
noaberschapspagina 

 
Ik heb een vraag over de 
Noaberschapspagina 
Heeft u een vraag over de noaber-
schapspagina of wilt u meer  
informatie? Neem dan contact op via  
info@viaviewelzijn.nl. 

GEZINNEN KRIJGEN WEER VERTROUWEN IN DE TOEKOMST 

‘Je kiest er als ouder niet voor om hulp nodig te hebben, het overkomt je en dat is al moeilijk genoeg. 
Hoe fijn is het dan dat er mensen zijn die vanuit liefde een ander willen helpen? Ik ben blij dat ik samen 
met mijn gezin heb gekeken naar ruimte, om een ander gezin te helpen.’ Aan het woord is Wendy, één 
van de gezinsvrijwilligers van Evenmens.  
 

Je hebt het geluk dat je een baan hebt en misschien een gezin hebt kunnen stichten. Jouw leven is flink vol en 
druk, maar tegelijkertijd voel je dat je iets zinvols wilt doen. Je zou je best willen verbinden met mensen in jouw 
buurt, al is het maar dat jouw kinderen eens kijken in het leven van andere kinderen die heel anders wonen en 
leven.  
 

Kinderen groeien soms op in omstandigheden die knellend voor hen zijn. Ook in Rijssen-Holten. Evenmens 
ondersteunt deze gezinnen met het project Samen Oplopen, door het inzetten van een vrijwillig gastgezin of 
een gezinsvrijwilliger. ‘De ondersteuning van een gastgezin heeft ons gezin rust gebracht en door een moeilijke 
periode heen geholpen. Het is zo fijn om even je verhaal te kunnen doen aan iemand die bij je komt zodat je 
daarna weer verder kan’, aldus een moeder. 
 

‘Hoe fijn is het als je thuis alles stabiel hebt, en je iemand anders kan helpen die het nodig is? ’, vertelt zorgvrij-
williger Wendy. ‘Het leek me geweldig op deze manier te kunnen helpen. Vorige maand kreeg ik een mailtje 
met een eventueel passend gezin. Een jong kind (waar onze voorkeur naar uit ging) op de dagen die bij ons 
mogelijk waren. We maakten kennis en het voelde direct goed. Betrokken ouders en een betrokken consulent 
vanuit Evenmens zorgden voor een fijne ontspannen sfeer. Al snel maakten wij een afspraak zodat wij elkaar 
en het meisje Emma beter konden leren kennen. Hier was alle ruimte voor, erg prettig. Vertrouwen is belang-
rijk, het gevoel van je veilig voelen. Ik heb inmiddels een aantal heerlijke middagen gehad met Emma. We spe-
len samen en gaan soms verven. Elke keer als Emma wordt opgehaald, besef ik hoe zoiets kleins zo belangrijk 
kan zijn. Emma kan even lekker ontspannen en haar ouders worden ontlast.   
 

Wanneer je interesse hebt om gezinsvrijwilliger of gastgezin te worden, neem dan contact op met Helma 
Boorsma van Evenmens Rijssen-Holten. Al ben je voor een halve dag in de week beschikbaar, dit kleine ge-
baar maakt al een groot verschil. Helma is bereikbaar via 0548 63 88 30 of hboorsma@evenmens.nl. 

MAATJE ZIJN LEVERT MEER OP DAN JE DENKT!  
Als je iets wil doen voor een ander, kun je maatje worden. Je helpt iemand anders en krijgt er zelf veel voor 
terug! 
 

• Een Syrische vrouw wil graag leren fietsen. Wie wil haar helpen?  

• Een jongedame uit onze gemeente zoekt iemand die mee wil gaan naar het zwembad. Ze moet wel  
volledig geholpen worden.  

• Een man uit Holten zoekt ook een zwemmaatje. Hij kan zichzelf prima redden. We zoeken iemand die 
met hem in het water zwemt.  

 

Zomaar een aantal oproepjes die je tegen kan komen bij Evenmens Rijssen-Rijssen. Zorgvrijwilliger, of maatjes 
zoals we ze ook wel noemen, word je voor iemand die regelmatig wat extra aandacht, ondersteuning of bege-
leiding nodig heeft. Dat kan op heel veel manieren: samen koffiedrinken, een theater bezoeken, wandelen of 
fietsen, voorlezen, samen zwemmen, de boekhouding doen, helpen bij taallessen en nog veel meer. Er is altijd 
iemand die jouw hulp kan gebruiken. Door te luisteren, te praten en mee te denken kun je veel betekenen; het 
brengen van ontspanning is misschien wel één van de belangrijkste taken van de zorgvrijwilligers. Het aantal 
uren dat je per week of twee weken ingezet wilt worden, bepaal je zelf.  
 

Als zorgvrijwilliger kan je natuurlijk rekenen op begeleiding via Evenmens. Ben jij die zorgvrijwilliger die we zoe-
ken? Neem dan vrijblijvend contact op via 0548 63 88 30 of kijk op de site: www.evenmens.nl 

BESTE BUUR BOKAAL 
Rijssen en Holten - Inwoners uit de gemeente Rijssen-Holten kunnen net als voorgaande jaren deze zomer 
weer een ‘Beste Buur’ nomineren. Vorig jaar zijn er 11 mensen genomineerd, waarbij Jordy Brinks uit Rijssen 
uitgeroepen is tot ‘Beste Buur’.  
 

Heb jij een buur die veel voor jou of anderen doet? Nomineer hem of haar dan via de website 
www.bestebuurbokaal.nl. Telefonisch nomineren kan ook bij ViaVie Welzijn door te bellen met 0548 36 27 
55. Nomineren kan t/m vrijdag 12 augustus.  
 

Wie komt in aanmerking voor Beste Buur Bokaal? 
Alle inwoners uit de deelnemende gemeenten komen in aanmerking voor Beste Buur Bokaal. Wel moet ie-
mand worden voorgedragen door (een) buurtbewoner(s). Dat kan heel eenvoudig via www.bestebuurbokaal.nl. 
Geef ook een motivatie, waarom jij vindt dat jouw buurman of buurvrouw de Beste Buur Bokaal verdient. Bij de 
keuze straks is een aansprekende motivatie belangrijk voor de jury. Maak ook gebruik van voorbeelden. We 
kijken uit naar bijzondere burenverhalen. Bij deze prijs gaat het om ‘de stille kracht’; het is vaak de buur die niet 
in het middelpunt staat en het verdient om gewaardeerd te worden.  
 

Uitreiking op Burendag 
De uitreiking van de Beste Buur Bokaal vindt plaats op 24 september op Burendag. Voor de winnende buur is 
er een bokaal, een dinercheque twv. € 200,- en een buurtimpuls t.w.v. € 300,-! 

ZOMERACTIVITEITEN VOLWASSENEN & SENIOREN 

We zijn als ViaVie Welzijn heel blij dat we dit jaar de zomeractiviteiten weer kunnen organiseren. Heeft u zin 
om deze zomer erop uit te gaan dan hebben wij verschillende activiteiten op het programma staan. De vrijwil-
ligers staan klaar om u te ontvangen en er een gezellige middag van te maken.  
 

Dit is ons programma: 
Bezoek Pelmolen en vaartocht Enterse Zomp  Woensdag 13 juli 
Buffet Brasserie de Passage     Woensdag 20 juli 
Natuurwandeling vanaf Natuurmuseum de Holtenberg Woensdag 27 juli 
Filmavond ‘Oud Rijssen’      Woensdag 27 juli 
Schuif aan en “Tastoe”      Woensdag 3 augustus 
Bingo         Woensdag 10 augustus 
Tea of the day bij de Hoestinkhof    Vrijdag 19 augustus 
Rondleiding Natuurmuseum Holterberg   Woensdag 24 augustus 
 

Meer informatie vindt u in de agenda op de website van ViaVie welzijn. Ook kunt u een programmaboekje  
ophalen bij het ViaVie welzijn in Holten in het Kulturhus of op ons kantoor aan de Rozengaarde 75 A in  
Rijssen. Opgeven kan door te bellen tussen 8:30 uur en 12:00 uur naar 0548 362755 of mailen naar  
info@viaviewelzijn.nl. 

http://www.evenmens.nl/

