
Help … Burenhulp ! 

Vanuit het bestuur is het initiatief ontwikkeld om onder de leden een groep te vormen die bereid is 

om hen, die daar behoefte aan hebben, steun te verlenen. Allereerst is hiervoor de naam ‘de 

helpende hand’ bedacht, inmiddels echter lijkt ‘burenhulp’ beter te passen bij het doel dat beoogd 

wordt. Het gaat namelijk om die kleine attenties en akties waar een ieder van ons op een gegeven 

moment om verlegen kan zitten. Te denken valt bijvoorbeeld aan het doen van boodschappen voor 

iemand die ziek is of alleen thuis ligt met een gebroken been. Of misschien voelt iemand zich 

geïsoleerd en zou graag af en toe bezoek krijgen. En vult u zelf maar in … Hoe dan ook: het gaat om 

een kleine daad, een vorm van aandacht, een uitdrukking van betrokkenheid voor de ander die daar 

mee geholpen kan zijn. 

In de laatste oktober-uitgave van Nieuwsned en tijdens de laatste ALV heeft onze voorzitter Harry 

Ariesen een oproep gedaan aan onze leden om aan de ‘burenhulp’ gestalte te willen geven. Tot op 

vandaag hebben Ruth van der Waall en ik hieraan gehoorgegeven. Inmiddels is mij gevraagd om als 

coördinatie-punt hiervoor te willen functioneren. Het is dan ook vanuit deze positie dat ik uw 

aandacht vraag. Willen we ‘burenhulp’ goed kunnen laten functioneren – en we denken daarbij 

allereerst aan de l’Hérault en de Aude – dan hebben we meer mensen nodig om het gebied ‘te 

dekken’. Het idee is dat een ieder die bereid is om hieraan mee te werken een gebied van circa 20 km 

rondom zijn verblijfplaats bestrijkt.  

Het bestuur beoogt een vereniging waarin we ‘met elkaar en voor elkaar’ zijn. En ik onderstreep dat 

van harte. Natuurlijk zijn we allereerst een gezelligheidsvereniging, waarin vele aktiviteiten worden 

aangeboden en ontwikkeld om elkaar daar te ontmoeten. Ik denk echter dat we méér kunnen 

betekenen, temeer ook daar onze leden grotendeels niet meer tot de allerjongsten behoren 

waarmee de kans op ziekte, kleine ongevallen en eenzaamheid (eventueel ook door het wegvallen 

van de partner) toeneemt. En op dat gebied kunnen en moeten we ook iets voor elkaar betekenen. 

Ik verzoek u dus u hiervoor bij mij aan te melden. Tegelijk zou ik graag van (andere) leden willen 

weten inhoeverre er reeds nu behoefte is aan dergelijke hulp, in de hoop hierop zo vlug mogelijk te 

kunnen reageren.  

Laten we ons ervan bewust zijn  dat een ieder van ons eens in de situatie kan belanden de ander in 

de vorm van ‘burenhulp’ nodig te hebben.  

Marian Verwoerdt  email: marian.verwoerdt@sfr.fr  tel.nr: 04 67 90 58 09 
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