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Nieuwe maatjes gecertificeerd
Door een subsidie van het Rabofonds Noord Oost
Veluwe was het begin dit jaar mogelijk om 9 nieuwe
maatjes op te leiden. Zij zijn inmiddels gecertificeerd
en hebben hun weg naar de hulpvragers al gevonden.
Vrijwilligersbijeenkomst
Omdat de stichting ruim een jaar actief is en het
aantal vrijwilligers in dat jaar is gegroeid naar 23
personen, heeft het bestuur een vrijwilligersavond
georganiseerd bij de Keet van Heerde. Het bestuur en
de maatjes hebben tijdens deze gezellige avond met
elkaar kunnen kennismaken onder het genot van een
hapje en een drankje en hebben samen met
stresscounselor Emke van Biemen
(www.minderisgelijkaanmeer.nl) nagedacht over het
herkennen en voorkomen van stress. Deze
bijeenkomst was mogelijk, dankzij de voortreffelijke
medewerking van de familie van Ark van de Keet en
Emke van Biemen.

Vacature bestuurslid PR
Begin maart is Jolanda Pierik benoemd als interim
wethouder in de gemeente Brummen. Op verzoek van
haar nieuwe werkgever, heeft zij haar nevenfuncties
moeten beëindigen. Dit gold ook voor het
bestuurswerk voor Grip op de Knip. Het bestuur is
daarom op zoek naar iemand die de P.R. taken binnen
het bestuur op zich wil nemen. Deze functie houdt
o.a. in: het opzetten en onderhouden van een
website, schrijven en plaatsen van berichten op social
media en in de pers en het mede organiseren van p.r.
activiteiten.
Belangstellenden kunnen voor meer info contact
opnemen met de secretaris.
Mocht u iemand kennen die geen belang heeft bij een
bestuursfunctie, maar die het leuk vindt om te
netwerken en zodoende het werk van Grip op de Knip
onder de aandacht te brengen bij bedrijven en
verenigingen in de Gemeente Heerde, dan nodigen wij
hem of haar ook uit om te reageren.
Miniconferentie
Op 22 november organiseert Grip op de Knip een
miniconferentie voor iedereen die in de Gemeente
Heerde met jongeren werkt. Meer informatie volgt
binnenkort. Noteert u deze datum alvast in uw
agenda?

Hulpvragen
Het aantal hulpvragen gaat onverminderd door. Op
moment van schrijven zijn er 40 intake gesprekken
geweest en worden 33 hulpvragers begeleid. Er is een
nauwe samenwerking met maatschappelijke
organisaties in de gemeente en met de Gemeente
Heerde. Op 14 maart heeft een afvaardiging van de
afdeling Sociaal Domein kennisgemaakt met de
maatjes, tijdens de maandelijkse teambijeenkomst.
Grip op de Knip is partner in de keten van zorg m.b.t.
de armoede bestrijding in de gemeente Heerde.

Maatjes gezocht
Van het Oranjefonds en het Kansfonds hebben we een
toezegging gekregen voor een subsidie voor 2017 en
2018. Dit stelt ons in staat om nieuwe maatje te
blijven opleiden en de kennis van de maatjes op peil
te houden. In september hebben wij een
wervingsartikel naar de kerkbladen gestuurd. Er
hebben zich inmiddels al een aantal nieuwe maatjes
aangemeld. Het zou mooi zijn als dit aantal nog wat
groeit, zodat we in het najaar weer een 3 daagse
opleiding kunnen organiseren.
Het betreffende artikel is bij deze nieuwsbrief
gevoegd. Voel u vrij om dit door te sturen naar
mogelijke belangstellenden.

