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SUDWEST OP SYN BESET
Sociaal Collectief is een organisa-

tie voor samenlevingsopbouw in

de gemeente Súdwest-Fryslân. In

deze rubriek brengt zij nu weke-

lijks de nieuwe initiatieven in

coronatijd onder de aandacht. Zie

www.stichtingsociaalcollectief.nl.

Hebt u een goed idee voor deze

rubriek, een initiatief in uw eigen

buurt? Laat het weten aan Mir-

jam Krop via m.krop@sociaalcol-

lectiefswf.nl

Burgwerd

,,In Burgwerd word je als
nieuwkomer hartelijk ont-

vangen. Als je een praatje
maakt, hoor je er gewoon
bij.” Carolien Leusink, oor-

spronkelijk afkomstig uit
Gorinchem, woont nu een
jaar in het dorp en is gestart
met een thee- en koffiemid-
dag. ,,Er zijn hier steeds min-
der kinderen, er is geen basis-
school meer. Daar komt bij
dat ouderen weg trekken
naar plaatsen waar meer
voorzieningen zijn. Mensen
missen hun kennissen, de
thee- en koffiemiddag is echt
nodig en loopt heel goed. Nu
de activiteit met alle beper-
kingen vanwege corona niet
kan doorgaan, hebben we
iedereen gebeld. We vroegen
of ze hulp nodig hebben, of
juist iets willen doen voor een
ander.”
Carolien is aangesloten bij
Burenhulp in Burgwerd. ,Dit
netwerk bestond al voor de

coronacrisis, maar nu is het
belangrijk dat iedereen weet
dat we er voor elkaar zijn.”
Burgwerd is een mooi voor-
beeld van een kleine kern
waar bewoners zelf initiatie-
ven opzetten. In samenwer-
king met Kita Zwetsloot van
het plaatselijke dorpsbelang
is besloten extra aandacht te
besteden aan Burenhulp via
de app, Facebook, de website
en het dorpskrantje.

,,Inmiddels zijn er twintig
mensen, jong en oud, die zich
hebben aangemeld om te
helpen. Tot nu toe vragen
drie mensen hulp bij het
doen van boodschappen en
het ophalen van medicijnen.”
Kita en Carolien zorgen dat
de mensen gekoppeld wor-
den. ,,Eigenlijk zien we hier
niet zoveel negatieve gevol-
gen van de crisis,” vertelt
Kita. ,,Er zijn meer mensen
buiten, meer fietsers, meer
wandelaars. De hond wordt
vaker uitgelaten en buurtge-
noten maken vaker een praat-
je. Je ziet elkaar meer, maar
wel op gepaste afstand.”

Voor meer informatie Kita
Zwetsloot: 06 22 68 05 34 ■


