Bericht aan iedereen die aanwezig was op de dialoogavond
Zelfzorg, goed voor elkaar op 19 januari 2015
Aan alle deelnemers, gespreksbegeleiders en genodigden gaat onze dank uit voor deze
inspirerende avond, die zonder uw inbreng niet gehouden had kunnen worden. De vele
ideeën die deze avond heeft opgebracht waren geïnspireerd op het thema ‘Zelfzorg, goed
voor elkaar’. Het grote aantal van meer dan 100 deelnemers uit verschillende delen van
onze samenleving heeft een aantal onverwachte en inspirerende gezichtspunten
opgeleverd, die nu verder uitgewerkt moeten worden. Wij zullen er voor moeten zorgen
dat wij met elkaar het opgeleverde gedachtengoed voor zelfzorg nu omzetten in daden
en niet verzanden in ‘weer een mooi initiatief, maar er werd niets mee gedaan’.
Dan zouden we u die tijd en inspanningen hierin hebben gestoken niet serieus nemen.
Hoe verder
De initiatieven van de dialoogavond worden zeker opgevolgd. SMWO-SchouwenDuiveland gaat met vertegenwoordigers van dorpsraden en dorpshuizen in gesprek om
te kijken wat er in de kernen kan worden opgepakt of kan worden aangehaakt bij al
bestaande projecten als Thuis in de Kern. De WMO adviesraad en de gemeente gaan
bovendien enkele projecten die direct uitvoerbaar zijn nauwlettend volgen en waar
nodig ondersteunen. Daarnaast verschijnt er in de Wereldregio een maandelijkse
rubriek van Wmo-raad. Hiermee houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en
nieuwe initiatieven rondom dit thema uit de dagelijkse praktijk. Op deze manier willen
we op een gezonde en vruchtbare manier in dialoog met u blijven. Zo houden we
voeling met de samenleving en weten we wat er leeft om daar op een goede manier op
in te kunnen spelen.
Samenvatting van de avond
In de bijlage vindt u een samenvatting van de avond en een aantal initiatieven waar wij
als WMO adviesraad direct mee aan de slag gaan hebben we op een rij gezet. We zullen
hiervoor een actieplan opstellen. Daarbij sluiten we niet uit dat hier de komende tijd nog
goede ideeën en plannen van de inwoners van Schouwen-Duiveland aan toe worden
gevoegd.
Bedankt
De opzet van de avond is mede geslaagd door de inbreng van het Dialoog Netwerk
Schouwen-Duiveland, die de vormgeving voor haar rekening nam.
Het is nu aan ons allemaal, als bewoners, professionals en ondernemers van SchouwenDuiveland om met elkaar van ons mooie eiland een betere en zorgzame samenleving te
maken!
Initiatief of vrijwilliger worden
Mocht u met een goed idee of initiatief rondlopen op het gebied van zorg en welzijn en
hier samen met een professionele partij van gedachten over willen wisselen, dan kunt u
terecht bij het SMWO 0111 453 444. Ook als u zich wilt aanmelden als vrijwilliger kunt
u contact opnemen met hen. Wilt u in contact komen met de Wmo adviesraad neem dan
contact op met Jos Schlicher van de gemeente Schouwen-Duiveland, telefoonnummer
0111 452 000.
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