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  Nieuwsbrief: 
      

  Jaar: 2020  no: 2 
 
 

 
Beste leden en belangstellenden 
 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief namens het bestuur SHK 
 

Wilco de Groot  Voorzitter 
Jacqueline Philipsen Penningmeester 
Co Wisse   Secretaris  

 
In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor het volgende. 

 
Goede doel gift. 

 
Het is reeds lang de gewoonte om geen nieuwjaarsreceptie te houden van de SHK. En 
vervolgens worden de gelden die dan worden uitgespaard geschonken aan een goed 

doel. Dit jaar is de keuze gevallen op Stichting Bosnische Toekomst.   
Zij organiseren 4 tot 6 x per jaar breimiddagen in de Carousel te Breezand. 

Er zijn ongeveer 35 inwoners van Breezand die elkaar daar ontmoeten en een leuke 
middag hebben. Op deze wijze dienen zij haar doel en bestrijden daarmee ook de 
eenzaamheid van ouderen door deze aanpak. 

Deze gift past dus prima binnen het 
project “Leefbaarheid door Ontmoeten” 

dat in Breezand gestart is. 
 

De doelstelling van die stichting is om 

hulp te bieden aan de bevolking van 
Bosnië – Herzegovina bij het nog 

voortdurende proces van de opbouw 
van het dagelijks leven ruim 20 jaar na 
de oorlog. Immers, nu jaren na de 

oorlog leven nog steeds veel mensen in 
Bosnië in armoede.  

 
Gezinnen zijn gebroken en beschadigd en 
veel ouders getraumatiseerd.  

De economie komt langzaam op gang, 
maar nog steeds is er op veel plekken geen 

werk en niet genoeg financiële 
ondersteuning om een normaal bestaan op 
te bouwen. 

  
Giften aan de stichting 

www.bosnische-toekomst.nl 
 
zijn volledig aftrekbaar. 

 

http://www.bosnische-toekomst.nl/
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1e ALV 2020 
 

De ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 21 maart in het “Dorpshuis” te 
Westerland, als lid krijgt U hiervan nog een uitnodiging. Het is wel een beetje snel na 

de laatste vergadering, maar in het kader van een betere planning over het gehele 
jaar hebben wij hiertoe besloten. 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR    Bijdrage van Peter C. Meijer, fractiesecretaris 
 
Op 23 februari 2020 keek en luisterde ik ’s avonds naar een uitzending van Human. 

Dit keer ging het over dementie. Nu willen wij in Hollands Kroon een dementie 
vriendelijke gemeente zijn. Bij onze partij zijn er twee ambassadeurs: Piet Dijkstra en 

Henk Koomen. 
Zelf heb ik de ‘Zorg’ in mijn portefeuille en ook ben ik Vrijwillig Onafhankelijk 
Adviseur. Zorg voor de medemens vind ik heel belangrijk. In onze gemeente wordt 

ook heel veel geld besteed aan diezelfde zorg. Dat is mooi en ik hoor meestal goede 
berichten van de organisatie aan wie wij de zorg hebben toevertrouwd, Incluzio. 

Axxicom is de organisatie de zorgt voor huishoudelijke hulp. Dit nadat er een 
keukentafelgesprek heeft plaats gevonden en er een indicatie van mogelijke hulp 
wordt gegeven. 

Er zijn heel veel professionals die hun werk hebben aan de zorg. 
Toch zijn er zaken die niet goed opgelost kunnen worden. Zo hoorde ik in de 

uitzending die ik noemde dat mantelzorgers in de problemen raken. Er ligt te veel op 
hun bordje. Natuurlijk kan er respijtzorg gegeven worden. Kunnen dementerende 
mensen gebruik maken van de dagbesteding.  

Echter de problematiek van de mantelzorg kan lang niet altijd voldoende opgelost 
worden. Als ik er over nadenk, vraag ik mij af hoe dit naar de toekomst moet. 

Het aantal ouderen met dementie neemt drastisch toe met de leeftijd die ouderen 
bereiken. Veel meer 80+, meer 90-jarigen en zelfs de honderdjarigen nemen in aantal 

toe. 
 
Aan de andere kant willen wij dat meer mensen gaan werken. Parttimers wordt 

gevraagd meer tijd te gaan werken. In het onderwijs en de zorg zijn ze hard nodig. 
Meer werken, betekent dat de tijd om naar elkaar om te zien zeer schaars is. 

Bovendien hebben we als dit kan, meer om handen. Jongeren hebben naast hun 
school allerlei bezigheden. Of dit nu werk is of clubjes er is veel. Eigenlijk geldt dit 
voor ouderen die nog goed gezond zijn, hetzelfde. 

 
Wij hebben daar toch recht op! In hoeverre zijn ook mensen die naar andere mensen 

omkijken? Toen ik op de Kweekschool zat maakte ik een scriptie over het onderwerp: 
Welvaart, welzijn en Geluk. Redacteuren waren J.A. Ponsioen S.C.J. en G.J.M. 
Veldkamp. 

Beiden waren denkers in de KPV. In het kort samengevat vroegen de schrijvers van 
de verschillende hoofdstukken zich af wat is belangrijk. 

Natuurlijk is een zekere welvaart voor iedereen van belang, maar als u vraagt aan 
elkaar ‘Wat is het belangrijkste in het leven?’ dan zeggen we toch: Gezondheid. 
Dat is ‘welzijn’. En als je gewoon mee kunt doen in de samenleving dan geeft dat 

geluk.  
In onze tijd blijkt dat we heel veel willen en dat de gedachte aan welzijn er lang niet 

altijd is. In Schagen wilden ze werken aan geluk. Daar werd soms meesmuilend over 
gesproken. Toch lijkt het mij dat wij toch allemaal streven naar geluk en dat ons 
welzijn daar een grote rol inspeelt. Omzien naar elkaar kan ons daarbij helpen. 
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Een update over de website 
 
Op zaterdag 15 februari is er overleg geweest met de website bouwer, Jeroen van 
Kesteren, Pim de Herder namens de fractie en Jacqueline Philipsen namens het 

bestuur. 
We hebben grote stappen gezet en de website voor een groot deel aangepast. 

Het bestuur is netjes gewijzigd op de website. Het is een vruchtbaar overleg geweest 
en er is veel besproken.  
 

 
 
Tot zover deze 2e nieuwsbrief 

 
Namens het bestuur, 

Wilco de Groot, voorzitter. 

 
 

 
 
 


