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Bijeenkomst 28 februari: Liever een goede buur...
Twee impressies van aanwezigen op de middag.
‘Tijdens de bijeenkomst kwamen onvermoede talenten naar voren: door enkele
stadsdorpers werd prachtig in beeld en ten gehore gebracht hoe mensen met hun
buren contact leggen. Op hilarische en herkenbare wijze werden we er deelgenoot van
hoe gemakkelijk, maar ook hoe moeilijk dit soms verloopt. We hebben er met z’n allen
van genoten! Ik zie zomaar een nieuwe activiteit, ‘de Rivieren-toneelclub’ ontstaan…
En met de verhalen en anekdotes die diverse personen later vertelden kwamen
verrassende inzichten, dromen en ervaringen naar voren. Interessant, ontroerend en
grappig zoals men elkaar een kijkje in het persoonlijk leven bood. Dat gaf een extra
dimensie aan deze middag. En last-but-not-least bleek het café van Torendael een
prima locatie voor een gezellige after-party borrel!’ Carolien van den Handel
‘Eén dag van te voren las ik pas goed de uitnodiging voor deze middag.
Het thema, ontmoeten, kennen en gekend worden.
De omschrijving van de middag met toneel, een lied en een kennismakingsspel leken
me een luchtig programma te bieden. Ik was wel benieuwd. Het leek me leuk om elkaar
wat beter te leren kennen. Dus ik ging, op zoek naar de nieuwe locatie in Torendael.
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Het was niet erg druk. Juist wel fijn, want daardoor kwam de ontmoeting juist goed uit
de verf. De voordrachten in theater en lied, werden afgewisseld met eigen activiteiten.
Het spel was leuk, vragen die je moest zien te beantwoorden: wat klopte bij welke
persoon.
Goed bedacht vond ik het praatje dat we maakten met de mensen in jouw buurtje bij
een grote plattegrond voorafgegaan door een sketchje. En waar ging het over?
Ja, waar doe jij je boodschappen? Een echt buurtpraatje!
Het gaf aanleiding om mensen die in jouw directe omgeving wonen wat beter te leren
kennen. De voorwerpen, die sommigen hadden meegenomen en over vertelden, gaven
een nog beter beeld.
Al met al een leuke, geslaagde middag en goed voorbereid (mijn complimenten!).
Alhoewel het eigenlijk prachtig weer was om buiten te zijn, was ik blij dat ik gegaan
ben!’ Annemiek de Witte

Informatie over zorg n.a.v. de bijeenkomst in december 2014
Eind januari 2015 hebben Chris van der Kroon en Pauline Luimes (regisseurs Zorg en
Welzijn) ons antwoorden op de 13 december gestelde vragen gestuurd.
Het groepje zorg van Stadsdorp Rivierenbuurt heeft de belangrijkste informatie uit de
antwoorden samengevat. De samenvatting is te vinden in de bijlage aan het eind van
de nieuwsbrief en op onze website: www.stadsdorprivierenbuurt.nl/activiteiten/zorg

Vooraankondiging: 30 mei bijeenkomst over WONEN
Op de grote bijeenkomst van 30 mei staat het thema WONEN centraal. In elk geval zal
het onderwerp 'woonduur - inschrijvingsduur' bij Woningnet aan de orde komen.
De voorbereidingsgroep denkt verder aan onderwerpen als: 'levensloopbestendig
wonen', 'diversiteit en leefbaarheid' en 'inrichting openbare ruimte'.
Als er wensen, ideeën, vragen of suggesties van buurtgenoten zijn dan staan we daar
natuurlijk voor open.
Dus: laat wensen en vragen rond wonen weten door een mail te sturen
naar info@stadsdorprivierenbuurt.nl. Vermeld in de aanhef van het bericht: vraag over
wonen voor 30 mei.
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Maandelijkse inloop
Een week na de grote bijeenkomst ‘Liever een goede buur..’, was al weer de
maandelijkse inloop. Misschien was de opkomst daarom minder dan anders. Maar
degenen die er waren hadden boeiende gesprekken met elkaar.
Er werd nog eens herinnerd aan de rondleiding in de Liberaal Joodse Gemeente 19
maart en de paasbrunch tweede paasdag. En er was bezoek vanuit het Plein van Siena
in de Rijnstraat om uitleg te geven over de activiteiten in het centrum.
De volgende inloop is op zaterdag 4 april, ook weer van 16.00-18.00 uur in de
Geulstraat 9. Misschien iets om al vast te leggen...

Divers nieuws
Op 2e paasdag kan je van 11.00 – 13.00 uur eieren zoeken en genieten van een
paasbrunch in het Amsterdamse bos bij De Boshalte. Er is een houtvuur en je kan zo
nodig overdekt buiten zitten. Kosten: € 10,-- per persoon.
De Boshalte wordt door de zoon en schoondochter van een van onze
Rivierenbuurtdorpers gerund. Bij haar, Anneke Schmidt, kan je je ook opgeven en
betalen. Uiterlijk vóór 25 maart. Telefoon: 020 6422081 of per email
a.schmidt13@upcmail.nl Graag ook per bank vooruit betalen.
NL68 INGB 0004 8176 59 t.n.v. A.A. Schmidt, Amsterdam onder vermelding van
paasbrunch Stadsdorp.
De Boshalte is gelegen aan de Bosbaanweg nr. 1, op 50 m. afstand van kruispunt en
bushalte Amstelveenseweg – van Nijenrodeweg. ). Goed te bereiken per fiets of per
auto (direct na De Boshalte rechts) of OV (metro 50 en bus 172; of metro 51, en lopen
vanaf metrohalte A.J.Ernststraat (15 min.).
Is het lastig om alleen te komen? Vraag dan iemand om mee te gaan.
Initiatiefneemsters Stadsdorpers Ida Kleiterp en Anneke Schmidt.
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Vrijwillige bijdrage 2015
In de vorige nieuwsbrieven was de financiële bijdrage van Stadsdorpers aan de orde.
Inmiddels hebben al een aantal stadsdorpers aan de oproep gehoor gegeven.
Het zou fijn zijn als iedere Stadsdorper een bedrag van €10,- voor 2015 zou
overmaken om kosten als zaalhuur, onderhoud website etc. te kunnen bekostigen. De
bijdrage is vrijwillig.
Omdat wij geen vereniging zijn, is er geen rekening bij een bank te openen.
Twee leden van de kerngroep hebben daarom een en/of rekening geopend.
De bijdrage kan op het volgende rekeningnummer worden gestort:
NL57 ASNB 0708 8895 22 t.n.v. J.A.M. van Sijl en/of M.Stomph.

Bereikbaarheid Stadsdorp
Op onze website www.stadsdorprivierenbuurt.nl is informatie over het Stadsdorp te
vinden. Er wordt door een groepje gewerkt aan het levendiger maken van de website.
Heb je iets wat je interessant, belangrijk of leuk vindt, of heb je een nieuwtje waar je
anderen attent op wil maken? Geef dat door via info@stadsdorprivierenbuurt.nl, en zet
erbij voor “Het prikbord” (een van de “kopjes” boven aan de website).
Heb je een vraag aan anderen om hulp of wil je iets aanbieden meld het voor de
Bruggetjes via info@stadsdorprivierenbuurt.nl.
Ook aan het verbeteren van de Bruggetjes via de site wordt gewerkt.
Heb je geen computer en wil je wel meer weten over activiteiten?
Bel dan Marian Klauwers en spreek een bericht in op nummer 6426954.
Aan- /afmelden als belangstellende, vragen over ons Stadsdorp, kun je doorgeven via:
info@stadsdorprivierenbuurt.nl

Tot slot
Vergeet niet wensen voor de bijeenkomst over WONEN door te geven en
tot ziens op de inloop 4 april 2015.

Kerngroep: Marjan Stomph, Willem Deken, Hanneke van Sijl.
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Bijlage:

Samenvatting van antwoorden op vragen over de zorg
In januari 2015 hebben Chris van der Kroon en Pauline Luimes (regisseurs Zorg en
Welzijn) ons antwoorden op de 13 december gestelde vragen gestuurd.
Door het groepje Zorg is de belangrijkste informatie uit de antwoorden samengevat.
Voor wie alle antwoorden wil lezen: klik door naar de diverse documenten op onze
website: www.stadsdorprivierenbuurt.nl/activiteiten/zorg.
Wil je alles op papier lezen? In het stadsdeelkantoor zullen binnenkort de papieren
folders over wijkzorg, huishoudelijke hulp, etc. te vinden zijn.
Algemene vragen over het waarom van de veranderingen zie:
http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/wmo/awbz-wmo/
Praktisch:




Wat te doen in noodsituaties?
-

bel 112

-

bel naar de huisarts/huisartsenpost of ga naar de eerste hulp

-

aangesloten op thuisalarmering van de ATA? Gebruik dan de alarmknop.

Hoe verloopt het als je hulp nodig hebt of je hulpbehoevend wordt?
Bel of mail naar het loket Zorg en Samenleven: 020 252 4255 (maandag t/m
vrijdag van 09.00 - 17.00 uur) of loketzorgensamenleven@zuid.amsterdam.nl.
Of bel de informatielijn Nieuwe Wmo 020-255 2913. Daar krijg je informatie en
wordt zo nodig doorverwezen.



Hoe gaat het daarna in zijn werk?
Is er naast de inzet van het eigen netwerk extra ondersteuning aan hulp nodig?
Dan wordt via de huisarts of het loket Zorg en Samenleven de vraag gemeld bij
de wijkzorg. Er komt een medewerker van de wijkzorg. In een gesprek met de
medewerker wordt besproken welke hulp er nodig is. Dit gesprek wordt in
Amsterdam -een gesprek om tot een ondersteuningsplan- te komen genoemd.
Is er behoefte aan langdurige ondersteuning die door gemeente bekostigd
wordt? Dan wordt samen met de client een ondersteuningsplan opgesteld. De
besluiten worden in onderling overleg genomen. De besluiten worden
vastgelegd en ter goedkeuring en ondertekening nogmaals voorgelegd aan de
client (zie digitale of papieren folder wijkzorg). Er wordt gekeken wat
daadwerkelijk nodig is. Het is van belang dat een iemand zijn/haar problemen
niet kleiner maakt dan ze zijn. Goede voorbereiding (met een bekende, familielid
of onafhankelijke ondersteuner) is daarom belangrijk.
De financiele situatie van iemand komt ook in het gesprek aan de orde. Dit is
belangrijk. Als het nodig is kan er direct door de wijkzorgmedewerker op dit
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onderdeel ondersteuning geboden worden.
Het gesprek, naar aanleiding van een ondersteuningsvraag is verplicht. Als je al
hulp hebt en de indicatie loopt af? Ook dan is zo’n gesprek verplicht.
Belangrijk om te weten: wat niet in het eigen netwerk kan worden georganiseerd
aan ondersteuning wordt door professionele ondersteuning opgevangen.


Binnen 2 tot 8 weken kan hulp geregeld worden.

Zie http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/wijkzorg/

Wat verandert er aan huishoudelijke hulp die ik krijg?
In de loop van 2015 zal de aanbieder die uw hulp bij huishouden levert, een
gesprek met u hebben. In dat gesprek bekijkt u samen wat u nodig hebt, wat u
zelf kunt, of wat de mensen in uw omgeving kunnen doen. Ook kijkt u samen
naar waar u gebruik van kunt maken in uw buurt, zoals een boodschappen- of
maaltijdenservice. Alles wordt opgeschreven in een afsprakenplan (een soort
formulier). Belangrijk en groot voordeel hierbij: je kan als client zelf beter
aangeven wat je nodig hebt.
http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/hulp-langer/hulp-huishouden/

Financien.
Er is in 2015 een verandering in de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp. En er kan
ook een andere eigen bijdrage gevraagd worden voor andere voorzieningen vanuit de
gemeente. Vragen daarover kun je stellen bij het loket Zorg en Samenleven/Sociaal
loket tel. 020 252 4255 (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur), mailadres:
loketzorgensamenleven@zuid.amsterdam.nl. De consequenties zullen per individu
kunnen verschillen.
Over de eigen bijdrage bij huishoudelijke hulp zie
http://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid={6304462E-5381-4646-A6F86F0C6E25D2EB}
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