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SÚDWEST OP SYN BEST

Sociaal Collectief is een orga-

nisatie voor samenlevingsop-

bouw in de gemeente Súd-

west-Fryslân die in deze ru-

briek wekelijks initiatieven,

nieuws en activiteiten bij u

onder de aandacht brengt.

www.stichtingsociaalcollec-

tief.nl

IJlst- Helpt elkaar
,,Onze Stichting IJlst750 heeft

in mooie tijden veel gedaan,

we willen er ook zijn in min-

dere tijden.” Saskia Rosendaal

zag al snel dat de uitbraak

van het coronavirus veel

invloed zou hebben op de

samenleving en besloot met

haar medebestuursleden de

Facebookpagina ‘IJlst-Helpt

elkaar’ aan te maken. ,,Bin-

nen vijf dagen waren er al

255 leden, allemaal IJlsters

die klaar staan om bijvoor-

beeld boodschappen te doen,

medicijnen op te halen, of die

gebeld kunnen worden voor

een praatje.”

Saskia heeft meteen contact

gezocht met de Thuiszorg om

ook degenen te bereiken die

geen Facebook hebben. De

medewerkers kregen een

papieren brief mee, waarop

mensen kunnen invullen of

ze hulp nodig hebben of een

opbeurend telefoongesprek

willen met stadsgenoten. Er is

contact gelegd met de lokale

supermarkt, de apotheek en

de huisartsenpraktijk. Kinder-

opvang en de kidsclub ‘Kids-

come2go’ zorgden voor

mooie tekeningen. ,,Het

sociale netwerk is in no-time

gemaakt, zodat we elkaar

weten te vinden. Sociale

media vormen nu meer dan

ooit de verbindende schakel.”

Saskia zorgt dat de verschil-

lende initiatieven bij elkaar

komen en leidt alles in goede

banen. ,,Maar je kunt ook

gewoon om je heen kijken

wie behoefte zou kunnen

hebben aan contact. Een

belletje is zo gepleegd en kan

heel erg welkom zijn.”

,,Het is hartverwarmend om

te zien dat zoveel mensen

staan te popelen om iets te

doen. De bereidwilligheid is

enorm. We laten weten dat

we meeleven, wij zijn er voor

elkaar.”

Voor meer informatie: in-

fo@ijlst750.nl

Kijk voor andere initiatieven

in de dorpen, steden en ker-

nen in de regio maar ook

landelijk op www.stichtings-

ociaalcollectiefswf.nl

Iedereen die zijn of haar

initiatief in deze rubriek wil

hebben, kan contact opne-

men met Mirjam Krop: 06

13324355 of m.krop@sociaal-

collectiefswf.nl (dit moet

misschien bij de standaard-

tekst aan het begin?) ■


