Evaluatie De Pionier woensdag 31 januari.

Jos Hermens van Het Dorpsteam is voor de koffie uitgenodigd om met de deelnemers van de Pionier
en de coördinator in gesprek te gaan. Er zijn 7 deelnemers aanwezig. Twee deelnemers van de
woensdagochtend zijn wegens ziekte afwezig. Hieronder een verslagje en samenvatting van dit
gesprek. José van Lankvelt, coördinator van de Pionier heeft het verslag in opdracht Jos Hermens
hieronder weergegeven.
Vraag: Hoe vindt u het om naar de Pionier te gaan?
Alle deelnemers ervaren het als een heel fijne ochtend.
Mw W. zegt dat het de week mooi breekt. Ze is anders veel alleen thuis.
Mw. E. zegt dat zij het niet zou willen missen. Het heeft voor haar een meerwaarde om wekelijks
dezelfde mensen te ontmoeten en zo ervaringen met elkaar te delen en problemen te kunnen
bespreken. Je wordt hier gezien en als het nodig is wordt je weer vooruit geholpen. Hetzij door
advies of door daadwerkelijke hulp die een vrijwilliger aanbied.
Mw. D. komt wekelijks vanuit Boekel omdat zij zich als oud Venhorstenaar nog steeds erg verbonden
voelt met het dorp waar zij vroeger een winkel had.
Mw. P. zegt niet graag Venhorst uit te gaan zolang het niet hoeft.
De deelnemers hebben veel gemeen; Zij zijn allemaal weduwe en hebben allemaal meegewerkt met
het opbouwen van Venhorst vroeger. Ze hebben ook het vertrek van de middenstand uit Venhorst
ondervonden. “Vroeger waren er 12 winkels in Venhorst”. Er zijn veel ervaringen om te delen en er
is altijd veel om te bepraten.
Vraag: Stel dat de ochtend weg zou vallen?
“Dan gaan we heel erg mopperen. In het begin werden we als het ware hier naar toegelokt , maar
het is hier fijn en gezellig en we willen het niet meer missen” “De sfeer is fijn en intiem ”.
Vraag: Doen jullie nog andere dingen als buurten? Wat voor activiteiten zijn er?
Er zijn veel verschillende activiteiten. Maandelijks komen er kinderen van de basisschool waar een
wisselende activiteit mee wordt gedaan. Er zijn muziekactiviteiten, spelactiviteiten (sjoelen,
rummicub, dammen), geheugenspelletjes, de Beleef TV en op het einde van de ochtend wordt er
meestal even aan bewegen gedaan. Ook waren er uithuizige activiteiten zoals het bezoek aan de
school, het bezoek aan de Horst ten tijde van de ERP en werd er met warm weer koffie gedronken in
de pastoorstuin. De manicureochtend werd ook zeer gewaardeerd. Men is dus tevreden over het
gevarieerde aanbod en desgevraagd heeft men geen behoefte aan meer/andere activiteiten. De
coördinator staat daar wel open voor. Ze vinden het fijn dat het zo voor hen geregeld wordt.
Vraag: Wat vinden jullie van de vrijwilligers?
Men is heel blij en dankbaar voor de inzet van de vrijwilligers. Ze vinden het ook niet vervelend dat er
veel verschillende vrijwilligers zijn: iedere vrijwilliger brengt weer iets eigens mee en andere
gespreksstof. ( Noot: De vrijwilliger komt gemiddeld 1x per maand). Men zegt: “In Venhorst is men
van vroeger uit al gewend om er voor elkaar te zijn . Doordat er minder voorzieningen zijn en de
gemeenschap klein is zijn we meer op elkaar aangewezen en daar plukken we nu de vruchten van”.
Men is zich bewust van het enorme aantal vrijwilligers dat zich op de één of andere manier inzet voor
Venhorst. “Als mensen je iets aanbieden moet je daar ook open voor staan”. “En een sprekende
mens is te helpen”.

Vraag: Wat kan er anders?
Men is heel tevreden. Wat betreft de uitbreiding met een dagdeel per week; Sommigen zouden
misschien wel een dagdeel extra willen komen maar vinden het dan wel duur worden. ( Er wordt
€ 4,00 per ochtend betaalt voor deelname aan de Pionier) Dat lijkt een belemmering te zijn. De
coördinator geeft aan dat daar over gesproken kan worden. Anderen hebben geen behoefte aan een
extra dagdeel. Er is ook geen behoefte aan een hele dag. Zo is het goed.
Vraag: Wat vindt het thuisfront?
“Mijn kinderen jagen me de deur uit. Ze vinden het fijn dat ik gezellig onder de mensen ben en niet
alleen thuis op de bank. En dat vind ik ook fijn.” “Mijn kinderen wonen ver weg en vinden het ook
prettig dat er een ochtend in de week is waar ik naar uit kijk”. “Het is goed om onder de mensen te
blijven komen, juist als je beperkter in je mogelijkheden wordt”.
Vraag: Wat vindt u van de rol van de coördinator?
Vrijwilliger en deelnemers vinden het nuttig en noodzakelijk dat die er is. Het is goed dat er een
kartrekker is. Voor de vrijwilligers als aanspreekpunt en de persoon die veel regelt zoals de
roosterindeling. Voor de deelnemers als contactpersoon en als degene die onder meer het
gevarieerde aanbod organiseert. Zonder coördinator verwacht men dat het project gauw op zijn gat
ligt. Zij draagt de eindverantwoordelijkheid en dat moet iemand doen.
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