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SÚDWEST OP SYN BEST

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@sociaalcollectiefswf.nl

Kimswerd

Bijna zeshonderd inwoners

telt Kimswerd. Tot zijn verras-

sing ziet Peter Harders, voor-

zitter van Dorpsbelangen, in

deze door corona beheerste

tijden een heel nieuwe dyna-

miek ontstaan.

,,Iedere twee weken versprei-

den wij ‘Kimswerd op A4,’

met daarop alle activiteiten

in het dorp. Alles is afgelast,

zelfs het oud papier wordt

niet meer opgehaald. Nu ziet

het A4’tje er heel anders uit,

er ontstaan allerlei nieuwe

initiatieven.”

Peter is enthousiast over de

creatieve hulpacties die ont-

staan in het dorp. ,,Twee

jonge mensen hebben zich

direct gemeld via het vrijwil-

ligersnetwerk van het Rode

Kruis. Zij stellen zich beschik-

baar om boodschappen te

doen, medicijnen op te halen,

maaltijden te koken of een

luisterend oor te bieden.”

De sfeer in Kimswerd is nu

anders. ,,Oudere mensen

blijven echt binnen, je mist

ze in het straatbeeld. De

forenzen die hier wonen zijn

nu juist nadrukkelijker aan-

wezig, omdat ze niet meer

naar hun werk gaan. Mensen

ontmoeten elkaar buiten, op

gepaste afstand uiteraard.”

Het dorp heeft een appgroep:

prikbord Kimswerd. ,,In deze

app kunnen bewoners om

hulp vragen of hulp aanbie-

den. Mensen vragen bijvoor-

beeld of er boodschappen

gehaald kunnen worden.

Onlangs had een dorpsgenoot

boerenkool geoogst en in de

app laten weten dat hij wat te

verdelen had. Binnen no-time

was de boerenkool opge-

haald. Iemand anders had

eieren over en deelde ze uit.”

Peter heeft een deeltafel voor

de deur gezet. Puzzels, boe-

ken, speelgoed, maar ook een

wasmachineslang, potten en

pannen liggen op de tafel.

,,We kennen elkaar eigenlijk

allemaal wel in Kimswerd en

normaal helpen we elkaar

ook. Maar nu is het heel erg

zichtbaar, de sociale cohesie

bloeit ervan op!”

Voor meer informatie: Peter

Harders via dorpsbelangen@

kimswerd.com ■


