6 pijlers van de Huiskamer van de Wijk
De Huiskamers van de Wijk zijn niet allemaal hetzelfde, want wat er gebeurt is
afhankelijk van waar inwoners van dat dorp of die wijk behoefte aan hebben.
Wel kunnen we zeggen dat voor iedere Huiskamers van de Wijk de volgende pijlers
gelden:
Doordat de Huiskamers een plekje hebben bij een zorgorganisatie,
is er een gastvrije locatie, waar altijd, 7 dagen per week (en als het
nodig is 24 uur per dag), iemand aanwezig is waar je een beroep op
kunt doen. De zorgorganisaties stellen, al van oudsher, zoveel
mogelijk alle voorzieningen beschikbaar voor iedereen in de lokale
samenleving. En je kunt er bijvoorbeeld ook een ruimte huren, voor
een familiefeest, of het organiseren van een workshop.

Er worden activiteiten georganiseerd; door, voor en met mensen uit
de buurt. Dat kan van alles zijn; bewegen, creatief bezig zijn,
muziek, voorlichting, samen eten of een film kijken. Steeds wordt
gezocht naar wat mensen willen en nodig hebben en welke talenten
er in de buurt benut kunnen worden.

Iedereen wordt geïnspireerd en uitgedaagd om een bijdrage te
leveren aan de Huiskamer van de Wijk. Jong en oud, hulpvragend
en hulpverlenend; we doen het met elkaar, voor elkaar.

Verenigingen in het dorp, kerken, scholen, winkels, bedrijven, ook
zij zijn onderdeel van de Huiskamers van de Wijk. Met elkaar
vormen we een netwerk, waar mensen gezien worden en als het
nodig is actie wordt georganiseerd. Niemand valt tussen de wal en
het schip. Ook delen we faciliteiten met elkaar. Wat van mij is, is
van jou.
.
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Vervoer mag geen belemmering zijn. Wanneer dat wel zo is,
organiseren we met elkaar een oplossing.

Corona heeft ons geleerd dat het soms niet mogelijk is om
elkaar fysiek te ontmoeten. Dan is een digitale Huiskamer van
de Wijk een oplossing. Die is er nu nog niet, maar er wordt hard
aan gewerkt!
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