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Voorwoord Voorzitter Trefpunt Minima: Zomer 2020
We maken in ons land en ook daarbuiten een bijzondere periode mee
door het coronavirus. Elders leest u er meer over. Hierdoor zijn we
beperkt in onze activiteiten. De afgelopen maanden zijn in verband
hiermee de inloopochtenden vervallen. Het was ook jammer dat ons
geplande uitstapje op 16 juni niet doorging. Op basis van de huidige
verwachtingen is er weer een inloopochtend gepland op dinsdag 15
september. We houden u daarvan op de hoogte.
We zijn blij dat Noabers voor Noabers nu ook deel uitmaakt van de
werkgroep Trefpunt Minima. Zij wordt vertegenwoordigd door
Daniëlle Harbers, we heten haar van harte welkom. Elders leest u er
meer over.
Op 14 juli heeft Heileen Holman afscheid genomen van de
werkgroep. Hartelijk dank voor je positieve bijdrage voor Trefpunt
Minima. Cor Mondeel stopt aan het eind van het jaar als
penningmeester. Zijn taken als penningmeester worden op dat
moment overgenomen door Nardi Benneker. De werkgroep bestaat
nu uit Erna Nijhoff, Nardi Benneker, Thea van Pijkeren, Cor
Mondeel, Daniëlle Harbers, Rikie Dommerholt, Tine Felix en
ondergetekende.
Elders leest u dat ik mijn taak als voorzitter van het Netwerk Sociale
Zekerheid/Cliëntenplatform per 1 juli heb overgedragen aan Albert
Roetman.
Ik wens u namens de werkgroep een fijne zomer toe en blijf gezond.
Met een hartelijke groet, Piet Hofman, Voorzitter Trefpunt Minima

Voorzitterswisseling bij Netwerk Sociale
Zekerheid/Cliëntenplatform
Na ruim 10 jaar heb ik mijn taken als voorzitter per 1 juli
overgedragen aan Albert Roetman. In deze periode hebben
veel onderwerpen die te maken hebben met het Minimabeleid de
aandacht van ons gehad. We hebben geprobeerd in de bres te staan
voor deze doelgroep.
We hebben tweemaal een boekje samengesteld met de doelstelling
dat binnen onze gemeente ‘…Iedereen meetelt …’ Vanaf het begin
van de Participatiewet in 2015 hebben we aandacht gevraagd voor de
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mensen die daaronder vallen. Heel belangrijk dat er voor deze
doelgroep aandacht is en er alles aan gedaan wordt dat ook zij mee
kunnen doen in onze samenleving. Het college heeft in deze periode
tweemaal geprobeerd de WMO en het Cliëntenplatform samen te
voegen tot één orgaan. Beide organen vonden dat dit geen
toegevoegde waarde had.
Ik wens Albert met alle leden van het Netwerk succes toe met dit
dankbare werk. Dank voor het in mij gestelde vertrouwen al de jaren.
Met vriendelijke groet, Piet Hofman

Paasactie 2020 in Coronatijd
Al sinds 15 maart heeft ook Corona
onze acties in de greep. Daarom
hebben we helaas moeten besluiten
dat we de Paasactie van 2020 niet
konden laten doorgaan i.v.m. de richtlijnen die er in die periode
werden gehanteerd. Wij hebben het als zeer teleurstellend ervaren dat
wij niet aan onze medeburgers konden laten merken dat we hen een
steuntje in de rug wilden geven. Gelukkig kon er, dank zij enkele
sponsoren en vrijwilligers, bij de gezinnen met kinderen tot en met
12 jaar enkele weken later een mooie tas met speelgoed bezorgd
worden, zie artikel elders in dit MiniMaatje.

Kerstactie 2020 in Coronatijd
Dat Corona ons allemaal nog bezig zal houden eind
december lijkt zeer waarschijnlijk. Daardoor is het niet
verantwoord om de Kerstactie te organiseren zoals wij
dat de voorgaande 26 jaar hebben gedaan. Na veel
overwegingen en vergaderingen zijn wij tot de
conclusie gekomen dat alles voor dit jaar heel onzeker
is en dat in de week voorafgaand aan de actie de hele
boel weer op slot kan gaan en wij dan de actie alsnog moeten
afblazen. Dat is een te groot risico.
Echter zijn wij ook van mening dat we de medeburgers die bij ons
bekend zijn zeker een steuntje in de rug willen geven rondom de
Kerstperiode. Wij houden zelfs rekening met een toename van het
aantal adressen en gaan voor 2020 uit van minimaal 750 adressen.
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Dit komt o.a. doordat er een nieuwe, zeer actieve, groep is
opgericht in de gemeente Hellendoorn: Noabers voor
Noabers (zie artikel elders in dit MiniMaatje.) Zij
proberen juist die medeburgers te ondersteunen die
altijd net buiten de Minimaregelingen vallen van onze gemeente.
Daardoor levert Noabers voor Noabers een behoorlijke lijst met
adressen aan die bij ons nog niet bekend waren. Wij zijn blij dat we
dankzij deze nieuwe groep Noabers voor Noabers meer mensen
kunnen helpen. Ook verwachten wij nog een toename van adressen
i.v.m. de gevolgen van de Coronacrisis. Hoe de Kerstactie 2020 er
precies uit zal gaan zien is op dit moment nog niet duidelijk, maar er
hebben al gesprekken plaats gevonden met plaatselijke ondernemers
om er ook voor dit jaar een mooie actie van te maken.

De Voedselbank in Coronatijd
Toen Nederland op 16 maart in ‘lockdown’ ging werd
het even spannend: kan en mag de Voedselbank
doorgaan met de uitgifte zoals we dat gewend waren?
Gelukkig is onze Voedselbank aangesloten bij Voedselbanken
Nederland en die organisatie heeft al gauw geregeld dat
Voedselbanken aangemerkt werden als ‘vitaal bedrijf’, net als
supermarkten. Dus, met de nodige aanpassingen mochten we open
blijven!
Daarna deed zich nog een moeilijkheid voor: bij de Voedselbank
werken veel mensen die in de z.g. risicogroep vallen. De gemiddelde
leeftijd ligt vrij hoog en sommige vrijwilligers hebben
gezondheidsproblemen. Er zijn dan ook mensen die tijdelijk gestopt
zijn met werken bij de Voedselbank. En dat is best moeilijk voor hen,
want alle vrijwilligers doen het werk met hart en ziel.
Gelukkig bleven er nog genoeg over om de Voedselbank draaiende te
houden. De werkzaamheden werden anders ingericht. Dat houdt in:
zo weinig mogelijk mensen tegelijk aan het werk en alle
hygiënemaatregelen worden toegepast. We beginnen eerder met het
klaarmaken van de pakketten, nl. al op donderdagavond.
Vrijdagmorgen om half tien verder met ‘vers en groente’. En sinds
kort komt er op vrijdagmiddag om half twee nog een bus met
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versproducten uit het distributiecentrum van Jumbo uit Raalte. Dat is
nog even heel hard werken om, voordat de uitgifte om half drie
begint, hiervan nog zoveel mogelijk producten mee te kunnen geven
aan onze cliënten.
Voor de uitgifte op vrijdagmiddag mogen we nu gebruik maken van
het trappenhuis van Het Spectrum, het zalencentrum van De
Regenboogkerk, waarvoor hartelijk dank! Ideaal, want nu kunnen
ook bij regen wel 10 cliënten tegelijk droog èn op 1,5 m. afstand
staan wachten.
Er gebeuren ook heel mooie dingen. Zeker in het begin, toen
horecabedrijven, sportverenigingen e.d. van de één op de andere dag
moesten stoppen, kregen we van hen de producten die zij over
hadden. En nu nog: vrij regelmatig komt iemand op vrijdagmorgen
een envelop met geld brengen op de Voedselbank, met de
mededeling: Koop maar wat het meest nodig is.
Want we kunnen nu natuurlijk geen winkelacties meer houden. En
juist de schappen met gezonde producten zoals rijst, macaroni,
houdbare melk en pannenkoekenmeel raken leeg.
Begin juni hebben we een berichtje op de facebookpagina van de
Voedselbank gezet met het verzoek om die producten te doneren. Dat
leverde de eerste week meteen al drie volle kratten op! En ook kerken
beginnen langzaamaan weer producten in te zamelen.
Het is zo mooi om te merken dat de inwoners van de gemeente
Hellendoorn de Voedselbank een warm hart toedragen.
We hopen dat het niet al te lang meer duurt voor we weer terug
kunnen naar wat ooit ‘normaal’ was en dat ook de vrijwilligers die nu
noodgedwongen thuis zitten weer aan het werk kunnen.
Tot die tijd moeten we maar ‘roeien met de riemen die we hebben’ en
dat gaat vast wel lukken!

Op tijd signaleren van schulden kan grote problemen
voorkomen
Schulden: Schaamte, onduidelijkheid en vooral ook niet
weten hoe het opgelost moet worden. Nog altijd zijn er
veel mensen met schulden, die geen hulp zoeken. Terwijl
het zo belangrijk is om actie te ondernemen, om grote
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problemen te voorkomen. Daar wil ook de gemeente Hellendoorn
zich hard voor maken. Vanaf eind april is de gemeente aan de slag
gegaan met de pilot (proef) vroeg-signalering van schulden.
Wethouder Margreet Overmeen – Bakhuis vertelt: ‘Het is in eerste
instantie een pilot. Vanaf volgend jaar wordt het vroeg signaleren van
schulden een wettelijke taak van de gemeente. Uit onderzoek blijkt
dat tussen het moment van de eerste betalingsachterstand en
aanmelding bij de gemeentelijke schuldhulpverlening gemiddeld zo’n
5 jaar zit. De schuld is dan al zo hoog opgelopen waardoor het
mensen veel meer moeite kost om eruit te komen. Ook zorgen deze
problemen voor veel stress. Door nu actief schulden op te sporen,
hopen we als gemeente dat we deze problemen vóór kunnen zijn en
inwoners kunnen helpen.’
Werkwijze om schulden vroeg te signaleren
Via een samenwerking met partners als
woningcorporaties, energiemaatschappijen en
zorgverzekeraars ontvangt de gemeente
informatie over achterstanden van betaling van inwoners bij deze
instanties. Met deze inwoners wordt namens de gemeente contact
opgenomen door welzijnsorganisatie Avedan met de vraag of hulp
geboden kan worden. Belangrijk hierbij is dat het om een geheel
vrijblijvend aanbod gaat, het is zeker geen verplichting.
Wanneer de hulp geaccepteerd wordt, wordt er samen gekeken naar
mogelijke oplossingen.
Samenwerking 14 Twentse gemeenten en partners
De pilot voor het vroeg signaleren van schulden is een samenwerking
tussen de 14 Twentse gemeenten. Partners van de gezamenlijke
schuldenaanpak in Twente zijn: woningcorporaties, energiebedrijven,
het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, drinkwaterbedrijven en
zorgverzekeraars.
Zienswijze Cliëntenplatform vroeg-signalering schulden
Het Cliëntenplatform vindt dit een prima initiatief! En het is ook
goed om dit met de 14 Twentse gemeentes samen te doen. Samen
kun je beter onderhandelen met bedrijven en coöperaties.
Wel is er nog een advies van het Cliëntenplatform naar het college
van B&W gegaan om het aantal partners waarmee afspraken gemaakt
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zijn uit te breiden, zoals b.v. internetbedrijven, telecomaanbieders.
Ook de gemeentelijke belastingen zijn (nog) niet opgenomen in het
rijtje van partners en het aantal zorgverzekeraars en energiebedrijven
zou ook nog uitgebreid kunnen worden.
Maar al met al zijn we weer een stapje verder op de weg om
problematische schulden te voorkomen.
Wilt u zelf al een eerste stap zetten?
In de schulden raken kan iedereen overkomen. Heeft u financiële
problemen en wilt u graag geholpen worden? Neem dan vooral
contact op met de gemeente door te bellen naar: 0548 - 630 215. Op
deze manier kan de gemeente hulp bieden en kunnen grote
problemen mogelijk voorkomen worden.

Noabers voor Noabers : Omzien naar
medeburgers die “net buiten de boot vallen” .
Noabers voor Noabers is begin februari opgericht om mensen
met weinig geld een meer dan noodzakelijk steuntje in de rug
te geven. De oprichters weten hoe het is om nauwelijks geld voor de
eerste levensbehoeften te hebben, ze kennen de dagelijkse dilemma’s
en weten hoe moeilijk het is om uit de schulden te komen. Ze willen
deze medeburgers over de streep trekken door contact met hen te
zoeken, zodat ze kunnen kijken of ze misschien kunnen helpen.
Nijverdaller Hendri Lubbers, een voormalig kok, begon vele jaren
geleden met een stamppotactie in de Kruidenwijk. Voor kerst maakte
hij maaltijden voor de minima, die gretig aftrek vonden.
Twee jaar geleden werd dit initiatief overgenomen door Erica
Calkhoven, maar ze gaf in december 2019 aan met de organisatie te
willen stoppen. (Erica is bij Noabers voor Noabers verder gegaan als
penningmeester.) Dat vond dochter Daniëlle zonde, omdat ze vele
schrijnende verhalen had gehoord over Hellendoorners die het erg
moeilijk hebben. Ze verzamelde een aantal enthousiaste vrijwilligers
om zich heen en Noabers voor Noabers was geboren. „Wij willen het
hele jaar door helpen, niet alleen met kerst”.
Om snel in actie te kunnen komen sloot de groep zich aan bij het
bestaande Netwerk Sociale Zekerheid. Noabers voor Noabers heeft
inmiddels een eigen website, Facebookpagina, mailadres en een
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telefoonnummer (06 25159443). Mensen kunnen er op werkdagen
tussen 11.00 en 15.00 uur met al hun hulpvragen terecht.
„We hebben hier inmiddels van alles staan, variërend van meubels tot
speelgoed en zelfs pakken met luiers”, Om de privacy van haar
‘klanten’ te garanderen heeft Noabers voor Noabers een besloten
Facebookgroep opgericht, waar mensen kunnen aangeven wat ze echt
nodig hebben. Als die spullen beschikbaar zijn, kunnen ze gratis
worden afgehaald bij het depot.
Door de samenwerking met de Stichting Voedselbank Hellendoorn is
Noabers voor Noabers nu in staat geregeld een vaak meer dan
welkom voedselpakket af te leveren bij zo’n honderd adressen in de
gemeente die niet in het klantenbestand van de voedselbank staan.
Verrassing: Dankzij financiële steun van ABN Amro was
het mogelijk een verrassingspakket af te leveren bij 137
gezinnen en daarmee 239 kinderen onder de 12 jaar blij te
maken. „Nu volwassenen het erg druk hebben met de
corona-stress wordt het kind misschien wat vergeten”. Tot
1 juli houdt Noabers voor Noabers nog een flessenactie.
Het statiegeld wordt gebruikt om mensen uit de doelgroep
te helpen. De volgende inzamelingsactie staat al op stapel. In oktober
wordt in wijkgebouw De Vleugel in Groot Lochter een kledingbeurs
gehouden. De acties van Noabers voor Noabers slaan aan en de groep
is daardoor inmiddels al gegroeid tot zo’n twintig mensen.
Vrolijke verrassing Noabers voor Noabers in de zomervakantie
Dank zij de financiële steun van de Rotary en de Lions club
konden 150 gezinnen met 216 kinderen van 9 tot en met 15
jaar blij gemaakt worden met een tas met knutselmateriaal.
Ook Top1Toys, Stylinde, COOP Portlandweg, Bear i.s.m. de
Gulle Goedzak en enkele particulieren hebben hun bijdrage
geleverd. De attenties zijn in de eerste week van de
zomervakantie bezorgd. Hopelijk hebben de kinderen er veel
plezier van en kunnen ze even lekker ontspannen met elkaar.
Noabers voor Noabers wil een ieder die aan deze actie heeft
meegewerkt nog eens hartelijk bedanken. Heeft u ook een mooi idee
of hoort u tot de doelgroep: zie achterzijde voor contactadressen.

8

Kip Broccoli Ovenschotel
Ingrediënten voor 4 personen:
400 gr. kipfilet
750 gr. broccoli
1 blikje champignon crème soep
crème fraîche
geraspte kaas
paprikapoeder
peper
zout
Voorbereiding
Kipfilet in stukjes snijden en kruiden met paprikapoeder, zout en
peper. Broccoli schoonmaken.
Bereidingswijze
Broccoli ca 10 minuten beetgaar koken in water met zout, goed laten
uitlekken.
Gekruide stukjes kipfilet aanbraden in boter.
Champignon crème soep (onverdund) en crème fraîche goed door
elkaar roeren (niet verwarmen).
Ovenschotel invetten, kip en broccoli verdelen op de bodem. Hier
overheen het soep/crème fraîche mengsel verdelen. Hierover de kaas
strooien en daarna 15 a 20 minuten in de oven.
Serveertip: Serveren met (pandan)rijst.

Eenvoudige bespaartip voor watergebruik
Al meer dan een half jaar vang ik douchewater op in
emmers. Dat water gebruik ik om het toilet door te
spoelen. Het is misschien even een gedoe om met
emmers water te sjouwen, maar het werkt echt!
Omdat ik al jaren elke zondagmorgen de
meterstanden van gas, licht en water opneem kan ik
goed vergelijken hoeveel water ik het afgelopen half
jaar bespaard heb. Tot mijn verrassing bespaar ik
minstens 1000 liter water per maand! Niet alleen
goed voor mijn portemonnee maar ook voor het
milieu! Rikie Dommerholt
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DE KNUTSELHOEK
Zoutdeeg figuren maken
Benodigdheden:
1. Anderhalve beker bloem
2. Een beker zout
3. Halve beker water
4. Beetje olie
Werkwijze
Alles goed kneden tot een gladde stevige massa.
Figuurtjes maken naar eigen inzicht.
Bakken in de oven op 175 graden, ongeveer een uur.
Af laten koelen en dan schilderen.

Zout kleuren
Benodigdheden:
1. Glazen pot met deksel, deze moet schoon en droog zijn.
2. Zout, afhankelijk van de grootte van de glazen pot
3. Stoepkrijt
4. Papier om zout op uit te strooien (een wit vel op een oude
krant)
5. Klein doekje
6. Elastiekje
Werkwijze:
Strooi een kleine hoeveelheid zout op
het witte papier.
Kleur dit met een kleur stoepkrijt.
Gooi dit gekleurde zout in de glazen
pot.
Wissel de kleuren af en gooi ze na elkaar in de glazen pot.
Het kan afgewisseld worden met een laagje ongekleurd zout.
Als het potje naar eigen inzicht vol genoeg is, kan het deksel erop.
Maak het doekje met het elastiekje vast over het deksel
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Contactgegevens:
Trefpunt Minima:
E-mail: trefpuntminima@hotmail.com
Telefoon: 06-1063 3846, werkdagen 09.00 – 12.00 uur

Cliëntenplatform Werk en Inkomen
E-mail: clientenplatform@stichtingdewelle.nl

Hulpfonds:
E-mail: info@stichtinghulpfondshellendoorn.nl
Telefoon: 06-1253 5512

Duurzame Gebruiksgoederen:
E-mail: gebruiksgoederen@stichtinghulpfondshellendoorn.nl
Telefoon: 06-1700 7361

Kindpakket:
E-mail: kindpakket@stichtinghulpfondshellendoorn.nl
Telefoon: 06-4981 4827

BOOM:
E-mail: stichtingBOOM@stichtingdewelle.nl
Telefoon: 06-1071 0088

Voedselbank:
E-mail: info@voedselbankhellendoorn.nl
Telefoon: 06-1944 1730

Noabers voor Noabers:
E-mail: noabersvoornoabers@outlook.com
Telefoon: 06-2515 9443 werkdagen van 11.00 tot 15.00 uur
www.noabers-voor-noabers.nl
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