Havelte, september 2018
Onderwerp: Uitnodiging netwerkbijeenkomst
Geachte heer/ mevrouw,

Zoals u waarschijnlijk weet is de Dorpsgemeenschap Havelte op verschillende manieren bezig met de toekomst van
Havelte. Daarvoor wordt vaak gewerkt met tijdelijke werkgroepen die zich bezig houden met voor Havelte belangrijke thema's. Een van deze werkgroepen is: ‘Zorg en Welzijn’, waarin ook Welzijn Mensenwerk en een gemeentelijke beweegcoach participeren.
De aanleiding voor het opstarten van deze Werkgroep is dat de landelijke overheid de afgelopen jaren veel
beleidsveranderingen heeft doorgevoerd op het gebied van zorg en welzijn (transitie). De effecten hiervan zijn terug te zien in heel Nederland, zo ook in Havelte. U kent vast de participatie-gedachte, die ten doel heeft dat mensen langer zelfstandig, actief en betrokken blijven bij het wonen en leven in de eigen woning, buurt en wijk.
Onze Werkgroep constateert dat "blijven meedoen" steeds belangrijker wordt. Want lukt dit niet goed (genoeg)
dan, ligt bijvoorbeeld vereenzaming op de loer. Gezien de eerder geschetste maatschappelijke ontwikkelingen
menen wij dat hier ook voor Havelte een uitdaging ligt. Daarom organiseren we op woensdag 17 oktober een
netwerkbijeenkomst rond het thema: "Meedoen in Havelte". Voor deze bijeenkomst worden de vrijwilligers en
beroepskrachten uitgenodigd die in ons dorp actief zijn op het terrein van zorg en welzijn.
Om de bijeenkomst een actuele inhoud te geven heeft de Werkgroep in de afgelopen periode met mensen van
acht instellingen en initiatieven gesproken. Daaruit zijn een aantal concrete uitdagingen en vragen verkregen. Die
zijn beslist de moeite meer dan waard, om met uw kennis en ervaringen te delen. U kunt dan denken aan
onderwerpen op het gebied van: Hoe zijn de vele activiteiten in Havelte makkelijk toegankelijk? Hoe kan er beter
worden samengewerkt? Hoe spelen de al bestaande ontmoetingsplekken in op de vragen en behoeften van de
inwoners van Havelte en wat zijn die vragen en behoeften dan?
Daarom nodigen wij uw organisatie of initiatief van harte uit voor deze gratis toegankelijke bijeenkomst, die
gehouden wordt op woensdag 17 oktober van 17.30 tot 19.30 uur in de Veldkei (met soep en brood). We gaan
dan, zoals gezegd, met elkaar kennismaken en in kleine groepen in gesprek om wederzijdse inzichten uit te wisselen. Ook de Gemeente Westerveld is uitgenodigd. Het staat u ook vrij om deze uitnodiging verder door te sturen
naar andere organisaties en initiatieven waarvan u denkt dat dit interessant voor hun kan zijn.
Graag horen wij van u of komt en met hoeveel personen (maximaal 2). In verband met de catering graag opgave
voor uiterlijk 10 oktober aanstaande. U dient uw aanmelding, bij voorkeur per mail, te sturen naar de Stichting
Welzijn MensenWerk t.a.v. Henk van de Meer. Hvd.meer@welzijnmw.nl. Telefoon 06 30441876. Hij kan ook uw
eventuele vragen beantwoorden.
Met vriendelijke groet,

Rob van den Brink
Voorzitter Dorpsgemeenschap Havelte

Meer informatie over de Dorpsgemeenschap Havelte op www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

