
BIJEENKOMSTEN OM WIJKBEWONERS TE BETREKKEN BIJ ACTIVITEITEN ZorgSamenBuurt brengt Oost samen met kop koffie en praatje in De Rots 
Om de onderlinge contacten in de 
buurt te bevorderen, organiseert Zorg
SamenBuurt Oost (ZSBO) al maande
lijks in enkele straten een koffieochtend 
bij iemand thuis. Om meer wijkbewo
ners hierbij te betrekken gaat ZSBO 
vanaf maart een maandelijkse bijeen
komst houden in gemeenschapshuis 
De Rots. Dit gaat iedere eerste dinsdag 
van de maand plaatsvinden van 10.00 
tot 12.00 uur. De eerste koffieochtend 
vindt plaats op 6 maart. 
Met de bijeenkomst hoopt ZSBO het 
gebied waar ze hulp biedt uit te breiden 
en extra bekendheid te genereren zodat 
er meer mensen bij betrokken worden. 
Daarnaast wil de organisatie benadruk
ken dat ze, hoewel zij als hulpdienst voor 
senioren zijn gestart in 2016, ook jongere 
mensen willen benaderen. Op dit moment 
zijn er ongeveer zestig deelnemers die 
hulp nodig hebben of aanbieden. Om een 
groter deel van Oost te bereiken zijn niet 
alleen meer deelnemers nodig, maar ook 

meer vrijwilligers voor de werkgroep. 
ZSBO is als werkgroep een initiatief van 
de stichting Ouderen in Regie, en zet zich 
in om mensen in de componistenbuurt 
van de wijk Boxtel-Oost samen te bren
gen. Professionele hulpverlening is niet 
de taak van ZSBO, maar zij bieden via 
vrijwilligers diensten aan. Denk daarbij 
aan vervoer naar ziekenhuis of arts als fa
milie of bekenden uitvallen, boodschap
pen doen bij ziekte of hulp bij plotse
linge problemen op belastinggebied. Ook 
'gewoon' een keer een gesprek aangaan 
is mogelijk, in dat kader vinden ook de 
koffie/thee-bijeenkomsten in De Rots te 
plaats. 
Het blijft voor de ZSBO lastig om nieuwe 
mensen te bereiken. Er zijn nog altijd 
wijkbewoners die geen e-mailadres heb
ben of niet weten hoe ze een deelnemers
formulier kunnen downloaden en terug
sturen. Daarom is er een telefoonnummer 
waarop de werkgroep zeven dagen in de 
week bereikbaar is. Kijk voor meer infor
matie op: www.oudereninregie.nl 

FOTO ONDER: Een vrijwilliger van 
ZSBO brengt een mevrouw naar haar af
spraak. (Foto: Manon Wagner). 


