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Beste lezer
Dit is de eerste nieuwsbrief van Meppel voor Elkaar. Op woensdag 7 december hebben
we de website van Meppelvoorelkaar feestelijk gelanceerd en nu gaan we officieel van
start. En om iedereen op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen starten we met het
versturen van deze nieuwsbrief.

Wat is Meppel voor Elkaar?
Meppelvoorelkaar is ontstaan vanuit een initiatief van de Wijkplatforms in Meppel en
Dorpsvereniging Nijeveen. Wijkplatform KoeBerg en Wijkplatform Oosterboer-Ezinge
waren hierin de kartrekkers. Aanleiding was onder meer de wijkanalyse (einde 2014) van
de wijken Oosterboer en Ezinge waaruit bleek dat een grote groep inwoners hun talenten
graag in wil zetten om andere inwoners te helpen. Ook bleek dat een aantal inwoners zich
soms eenzaam voelt en meer contact zou willen. Maar hoe vinden zij elkaar? Een online
marktplaats voor burenhulp en vrijwilligerswerk leek een goed middel om inwoners te
kunnen verbinden en vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Want het persoonlijke
contact, daar gaat het uiteindelijk om!
Een projectgroep is de drijvende kracht achter www.Meppelvoorelkaar.nl. Samen met de
gebruikers van Meppelvoorelkaar.nl werken we ernaar toe dat elke inwoner van de
gemeente Meppel dit platform leert kennen én gaat gebruiken. En dat elke organisatie die
met vrijwilligers werkt hier ook zijn vraag en aanbod op zet.
De projectgroep
Lianne Dolstra (Welzijn MensenWerk) - Projectleider
John Bremer
Annerieke van Dongen (Wijkplatform Oosterboer)
Berry Wognum (Wijkplatform NieuwveenseLanden)
Diana Palmberg
Nienke Luten (Wijkplatform Centrum)
Diane Willems
Ruud Stiekema (Wijkplatform KoeBerg)
Fiona van den Berg

Lancering
Op woensdag 7 december jl. was de succesvolle lancering van de site van
Meppelvoorelkaar. Achter de schermen is er door de projectgroep hard naar deze
lancering toegewerkt en het was een heel geslaagde middag! De gasten werden
verwelkomt met koffie en wat lekkers en na het welkomstwoord van Lianne Dolstra werd
er door Berry Wognum een Kahoot game gestart waarbij de zaal werd uitgenodigd mee te
doen met behulp van hun eigen mobiele telefoon. Een geslaagde quiz waarbij Paul van
Os de gelukkig winnaar werd. Er was een mooie opkomst van ruim 80 mensen, welke
door middel van bollen wol met elkaar letterlijk en figuurlijk in verbinding werden gebracht.
Wethouder Gert Stam heeft daarna samen met Ruud Stiekema en Annerieke van Dongen
de website officieel gelanceerd, Vanaf dat moment kon iedereen er terecht met een
hulpvraag- of aanbod. We danken iedereen die aanwezig was en we danken ook de
leerlingen van het Drenthe College voor hun fantastische hulp deze middag!
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Succes
Inmiddels is de website online en zijn de eerste geslaagde matches gemaakt. Er zitten nu
al mooie succesverhalen bij, zoal die van Berry Wognum. Berry zette een aanbod van
‘hulp bieden’ bij het doen van boodschappen op de website. Binnen een week reageerden
Conny en Ron dat zij wel interesse hadden in dit aanbod. Beiden hebben te kampen met
gezondheidsproblemen en boodschappen doen valt hen zwaar, dit mede omdat ze hun
auto hebben moeten verkopen. Alle boodschappen deden ze met de fiets of lopend, voor
beiden erg zwaar. Het doen van de boodschappen werd vaak uitgesteld. Na een korte
kennismaking met Berry werd de afspraak gemaakt om de woensdag erop boodschappen
te gaan doen. Het idee was eerst dat Conny twee keer mee zou gaan om aan te geven
wat voor producten ze hebben wilden, maar tot op heden is ze iedere week mee gegaan.
Berry: “Ik denk dat Conny het gewoon te gezellig vindt, daarnaast houdt ze er ook van om
lekker in de bakken te neuzen. We gaan altijd eerst naar de Lidl en daarna nog even naar
de Jumbo. Inmiddels weet ik zo’n beetje wat er in het karretje moet, in ieder geval bij de
Lidl 6 flessen cola nummer 47 en 2 grote zakken zonnebloempitten bij de Jumbo”.

Online
De website is te vinden op www.meppelvoorelkaar.nl. Daarnaast maken we ook gebruik van
social media: Facebook (meppelvoorelkaar) en Twitter (@m_voorelkaar).

Helpdesk
Heeft u hulp nodig bij het doen van een vraag of aanbod of kent u iemand die wat hulp
daarbij kan gebruiken? Dan kan iedereen vanaf nu iedere donderdagochtend in Molen De
Weert terecht van 9.30 tot 10.30 uur. Ook is het mogelijk om op dit moment telefonisch
hulp te vragen. Hiervoor kan er gebeld worden met de receptie van Welzijn MensenWerk
T 085 273 1444. En verder zijn we ook per e-mail bereikbaar, stuur een e-mail naar
info@meppelvoorelkaar.nl.

Wij hopen natuurlijk dat velen enthousiast zullen worden om elkaar te helpen. Plaats dan
ook snel je hulpvraag of aanbod op www.Meppelvoorelkaar.nl.
Met vriendelijke groet,
De werkgroep van Meppelvoorelkaar
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