NIEUWSFLITS
ZORGCOÖPERATIE ANNA ZORGT
DONDERDAG 2 JULI 2020
Als lid informeren we u graag als eerste over het reilen en zeilen van uw Zorgcoöperatie Anna
Zorgt. Hieronder puntsgewijs een aantal zaken waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.
Beste leden,
Wat een bijzondere tijd ligt er achter ons. Het corona virus heeft ons allemaal wel op een of
andere wijze geraakt. Misschien niet direct, dan toch wel indirect. Verplicht thuisblijven,
afstand nemen, plannen uitstellen en zo kunnen we nog vele voorbeelden geven. Gelukkig ligt
het ergste achter ons en kunnen we meer en meer vooruitkijken. Dat is ook hard nodig omdat
een steeds groter wordende groep van inwoners van Sint-Annaland behoefte heeft aan
contact. Hopelijk kunnen we vanaf september onze deuren weer gaan open zetten, echter
natuurlijk alles is afhankelijk hoe het virus zich de komende maanden zal ontwikkelen.
We hebben in ieder geval de laatste maanden niet stil gezeten. Daarover lees je meer in deze
nieuwsbrief. Op bestuurlijk vlak zijn we verdergegaan met de ontwikkeling van onze
vereniging. De coördinatoren hebben hun handen vol gehad aan alle aangepaste acties,
evenals een groot aantal (nieuwe) vrijwilligers. We zijn trots op al deze mensen die zich
belangeloos inzetten om anderen te helpen. Een groot goed, zeker in deze tijd.
Ondanks alle beperkingen en misschien de angst om op pad te gaan, willen we al onze leden
toch een hele goede en gezellige zomer toewensen. Thuis, op de camping, aan d’n diek, in
binnen- of buitenland.
Namens het bestuur,
Ine van Ommen, Marijke van Dijke, Arjan van Dijke, Adriaan van den Berge, Ko Droogendijk,
Corné Polderman, Sander Westdorp en Jack Westdorp

HET CORONAVIRUS EEN TERUGBLIK
Op 18 maart hebben we moeten besluiten om het zorgloket te sluiten en onze geplande
activiteiten te staken in verband met de opkomst van het coronavirus. In diezelfde week
hebben we een aantal zaken opgezet om onze leden en inwoners van Sint-Annaland toch bij
te kunnen staan in deze onzekere periode. Een vrijwillige telefonische hulplijn werd snel
opgezet met een speciaal daarvoor bestemd emailadres, bereikbaar van 8 tot 20 uur van
maandag t/m vrijdag. Bijna 60 nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld om te helpen in
deze tijd. We hebben iets meer dan 160 leden met een leeftijd van 75+ gebeld om te vragen
hoe het met hen ging, waar ze eventueel behoefte aan hadden en of ze het prettig zouden
vinden om af en toe een praatje te maken of een luisterend oor te krijgen.

Bijna 70 huishoudens hebben daar gebruik van gemaakt en worden nog steeds door een
vrijwilliger met regelmaat gebeld voor een praatje of met een vraag. De boodschappenbus kon
niet blijven rijden en daarom hebben we ervoor gezorgd dat alle deelnemers konden
terugvallen op een familielid of een vrijwilliger die de boodschappen meenam en thuisbracht.
Voor het geval dat het nodig zou zijn, waren er ook vrijwilligers bereid gevonden om een
maaltijd mee te koken voor iemand die om welke reden dan ook niet voor zichzelf kon zorgen
op dat moment. Hier is achteraf geen gebruik van gemaakt. Wel vond iedereen onze
Benefrietactie erg leuk, waarbij het aardappeloverschot bij de Thoolse boeren een klein beetje
is verminderd. Tot slot zal het u vast niet zijn ontgaan dat we met een grote groep vrijwilligers
mondkapjes hebben gemaakt. Daarover verderop in deze nieuwsbrief meer informatie.

HET CORONAVIRUS EEN VOORUITBLIK
Het loket blijft voorlopig nog gesloten tot september. Wel blijven we
telefonisch en via email bereikbaar en kunnen we antwoord geven op uw
vragen. Is de situatie te complex om via de telefoon af te handelen, dan zoeken
we naar een oplossing op maat met oog voor de geldende coronamaatregelen.
Momenteel zijn we van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9 tot 17 uur. Vanaf
maandag 22 juli tot begin september werken we volgens een vakantierooster en kunt u ons
bereiken van maandag tot en met donderdag van 9 tot 12 uur. We hopen dat er vanaf
september weer wat meer mogelijkheden zijn om de draad weer op te pakken waar we
gebleven waren! Zoals u weet waren we sinds begin dit jaar van maandag t/m donderdag
geopend van 9 tot 12 uur. Maar daarover informeren we u t.z.t.
Voorzichtig aan komen ook onze lopende projecten en samenwerkingen weer op gang en
kunnen we verder vormgeven aan de toekomst van Anna Zorgt. Hopelijk kunnen onze
welzijnsactiviteiten straks weer opgepakt worden, in welke vorm dan ook, en mogen we u weer
welkom heten op de koffieochtenden waar we vooral gezellig met elkaar samenzijn maar waar
ook ruimte is voor creativiteit en beweging.

CORONA HULPLIJN THOLEN
Vanaf begin juni is voor de inwoners van de gemeente
Tholen de Coronalijn 70+ Tholen beschikbaar. Deze
telefoonlijn is bedoeld als een vorm van lotgenotencontact
voor mensen van 70 jaar en ouder die getroffen zijn
(geweest) door het coronavirus. De vrijwilligers aan de
telefoon zijn leeftijdsgenoten en hebben zelf corona
doorgemaakt. Bellers kunnen hun angst en onzekerheid
delen. De vrijwilligers willen de bellers een luisterend oor
bieden en een hart onder riem steken.

Coronalijn 70+ Tholen is ook bereikbaar voor
mantelzorgers of andere directe naasten en
bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10 tot 12
uur via 06-34112554.

BIJZONDERE ACTIE 5.000 DUURZAME MONDKAPJES VERVAARDIGD

In coronatijd hebben wij het initiatief
genomen om mondkapjes te gaan maken.
Het idee kwam van onze huisarts om de
inwoners te voorzien van extra
bescherming. Dat was niet tegen dovemans
oren gezegd en zo stond het project er in
slechts 3 dagen tijd. Uit alle kernen van de
gemeente Tholen hebben zich vrijwilligers
aangemeld om mee te helpen met het
vervaardigen van mondkapjes. Maar liefst
62 vrijwillige naaisters hebben de
afgelopen periode 5.000 mondkapjes
gemaakt. Velen zijn naar de zorg of zorg
gerelateerde partijen gegaan, maar het
overgrote deel is via de 13 verkooppunten
verkocht aan de inwoners van de gemeente
Tholen. Met grote dank aan Corrie
Besseling voor het beschikbaar stellen van
materialen. Tegen kostprijs konden we het
mondkapje aanbieden voor slechts € 0,50.
1 juni hebben we een punt gezet achter het
project. Vanaf toen werd het dragen van
een mondkapje verplicht in onder andere
het openbaar vervoer. Iedereen had de
kans gekregen om een mondkapje te kopen
en winkeliers en ondernemers boden

massaal mondkapjes aan waardoor de
noodzaak om ze te blijven vervaardigen er
niet meer was. Bovendien verdienden de
vrijwilligers een beetje rust na wekelijks 8
tot 10 uur achter de naaimachine gezeten
te hebben.
Naast deze mondkapjes hebben we ook
nog 800 mondkapjes gemaakt voor ’s
Heeren Loo, gehandicaptenzorg, en 200
beschermingsschorten. Voor Thuiszorg
West-Brabant hebben we eveneens 100
schorten gemaakt. Naast het vele naaiwerk
hebben we ook veel te danken aan de
vrijwilligers die iedere week weer de
mondkapjes voor ons inpakten, die hielpen
stof en linten te knippen toen we de
materialen kregen aangeleverd en dank
ook aan de samenwerking met Thover die
iedere week voor ons het hele eiland
Tholen rond reed om materialen te
bezorgen en op te halen. Al met al kijken we
terug op een succesvol project waar we een
bijdrage hebben kunnen leveren aan onze
samenleving en de zorg in tijden dat dit
hard nodig was!

KRINGLOOPWINKEL 2e KANS STALLAND

Een bijzondere winkel opent zeer binnenkort haar deuren. Kringloopwinkel 2e
Kans Stalland is te vinden direct naast de HUBO. Over twee etages vindt u
allerlei leuke spulletjes en tevens een grote collectie kleding. De opbrengst van
de winkelverkoop komt ten goede aan Anna Zorgt. De winkel is een particulier
initiatief van twee van onze bestuursleden.
Toen Arjan van Dijke eerder dit jaar in gesprek kwam met collega bestuurslid Marijke van Dijke
werd het idee voor deze winkel geboren. Het is niet alleen spullen innemen en verkopen – dus
een 2e kans geven – maar ook mensen erbij betrekken die een zinvolle tijdsbesteding zoeken.
Voor openingstijden en inlevermomenten kunt u de Facebookpagina volgen of lees anders de
Eendrachtbode van 9 juli. Organisatorisch is de kringloopwinkel ondergebracht in een
stichtingsvorm, waar ook Anna Zorgt bestuursleden Sander en Jack Westdorp ook onderdeel
van het nieuwe stichtingsbestuur uitmaken.
Volg de ontwikkelingen en laatste nieuwtjes via Facebook www.facebook.com/Kringloop-2e-kansSint-Annaland-104988337759059 en like de pagina. Je blijft zo op hoogte van wat er binnenkomt.
De winkel is geopend op:
Dinsdag
: van 10 tot 16 uur
Woensdag
: van 13 tot 16 uur
Vrijdag
: van 10 tot 16 uur
Zaterdag
: van 10 tot 16 uur (alleen op de 1e zaterdag van de maand)

NOG DICHTERBIJ EXTRA KANTOOR EN ACTIVITEITENRUIMTE IN HAVENZICHT

U heeft het misschien al gelezen of gehoord, na een grondige verbouwing van
het leegstaande Havenzicht treft u daar voortaan ook onze coördinatoren aan
en bent u in een gastvrije omgeving welkom voor diverse Anna Zorgt
activiteiten. In het najaar start de verbouwing en de verwachting is halverwege
2021 open te kunnen gaan.
Door dit extra kantoor in Havenzicht wordt het ons mogelijk gemaakt om nog dichterbij te zijn
en worden mogelijke drempels nog verder verlaagd. Onze huidige ruimten in Annahof blijven
we ook gebruiken en we kunnen zo de groei van Anna Zorgt opvangen. We houden u op de
hoogte van de verdere ontwikkelingen. We zijn er als bestuur uiterst content mee.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Corona heeft ook de voorbereidingen naar
onze jaarlijks ledenvergadering in de weg
gezeten. Die hadden we gepland voor mei in
combinatie met de viering van ons
1e lustrum. Echter door alle maatregelen
waren we gedwongen om hiervan af te zien.
We plannen nu een nieuwe datum in de 2e
helft van dit jaar. Na de zomer informeren
we u hierover.

DIGITAAL PLATFORM VSB SUBSIDIE
Corona heeft ons geleerd dat contact via beeldbellen en via de computer grote
voordelen heeft. Hoe kunnen we dan ook in de toekomst blijvend iedereen
beter bereiken en laten meedoen? Kortom, een plek op het internet waar je
elkaar kunt ontmoeten en elkaar kunt helpen waar dat nodig is. En dat alles het
liefst zo simpel mogelijk.
We hebben al veel mooie voorbeelden gezien van anderen die werken met een digitaal
platform en wat het de samenleving kan opleveren. We zijn van mening dat Sint-Annaland nu
ook zo’n plek verdient. Speciaal voor onze leden en vrijwilligers, maar ook voor alle inwoners
van Sint-Annaland en diverse externe partijen.
Een dergelijk platform ontwikkelen en onze website verbeteren is niet zo eenvoudig en
bovendien niet gratis! Daarom is een aanvraag gedaan via Impuls Zeeland bij het VSB-fonds.
Op 19 mei hebben we te horen gekregen dat het maximale aan te vragen bedrag van € 2.500
euro is toegekend aan Anna Zorgt. Hier zijn we uiteraard enorm blij mee en we zijn gelijk aan
de slag gegaan met het ontwikkelen van het digitale platform. We gaan u hier na de
zomervakantie meer over vertellen.

IDEEEN VOOR KOFFIEOCHTENDEN GEVRAAGD
Begin dit jaar zijn we gestart met extra koffieochtenden. U kon van maandag
tot en met donderdag bij ons terecht. Vooral de woensdagochtend was een
drukbezochte ochtend met soms wel 30 gasten. Helaas heeft het coronavirus
de loop naar de koffieochtend eruit gehaald. Hopelijk kunnen we vanaf
september weer van start. Belangrijk is dat iedereen zich vrij voelt om binnen
te lopen. Zomaar omdat het gezellig is, om eventueel een vraag te stellen of
mee te doen met een activiteit. Wat? Dat horen we graag van u.
Naast het helpen bij het inschenken van de
koffie en het opruimen, onderzoeken we de
mogelijkheden om ook activiteiten aan te gaan
bieden. Iets knutselen, samen bewegen, het kan
alles zijn. We zijn dan ook benieuwd welke
activiteiten u leuk zou vinden. Of heeft u
misschien helemaal geen behoefte aan een
activiteit en is een praatje al meer dan genoeg?
Heeft u een idee voor een activiteit, of wilt u ons
andere tips geven om invulling te geven aan
deze ochtenden, dan horen we dat heel graag! U
bepaalt tenslotte waar wij ons voor moeten
inzetten. U kunt uw tips of ideeën simpelweg op
een briefje schrijven en in onze brievenbus doen, Havenplein 41, of een email sturen naar
info@anna-zorgt.nl of ons bellen op 0166-657011. We kijken uit naar uw reactie!

GEEF S.V.P. TIJDIG WIJZIGINGEN AAN ONS DOOR
Als lid van Anna Zorgt wilt u waarschijnlijk ook graag op
de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.
Daarom is het belangrijk om uw juiste gegevens aan ons
door te geven. Bent u verhuisd of gaat u verhuizen laat
het ons weten, dan passen we uw adresgegevens aan.
Het zou jammer zijn als u uitkijkt naar een activiteit die
we organiseren en u ontvangt daarvoor geen
uitnodiging. Of u vraagt ons om hulp voor vervoer of een
boodschap en we staan aan het verkeerde adres.
Verandert uw gezinssituatie van meer- naar eenpersoonshuishouden, of andersom, dan wijzigt
uw jaarlijkse bijdrage aan Anna Zorgt. Daarom goed om ons daarover tijdig te informeren zodat
we de juiste contributie kunnen aanbieden en u niet te veel betaalt.
Heeft u een emailadres en is die nog niet bij ons bekend? Laat het ons weten. U kunt altijd uw
voorkeur aangeven hoe u onze informatie wenst te ontvangen. Dit geldt ook voor een
telefoonnummer. Geef het aan ons door als het wijzigt.

HELP MEE NEEM EEN KIJKJE
MAEX is een landelijk platform dat burgerinitiatieven zoals Anna Zorgt helpt.
Men geeft inzicht in de waarde en behoeften van maatschappelijke initiatieven.
Men stimuleert bedrijven, overheden en fondsen om bij te dragen aan deze
initiatieven. Via deze weg ontvingen we onlangs een subsidie van € 2.500.

U kunt ons heel eenvoudig helpen door naar de website van deze organisatie te gaan en een
reactie achter te laten of een compliment of tip te geven. Dat helpt Anna Zorgt om nog meer
op te vallen. Andere partijen raken dan sneller geïnteresseerd in wat we doen en hebben ons
misschien wel iets te bieden waardoor we verder kunnen blijven groeien en verbeteren.
Klik daarom op deze link https://maex.nl/#/initiative/c88070b2-c3b9-4886-acea-092ec4bda018

