
De Bron en OBS Klimop zijn sinds  
begin 2019 een Vreedzame School. Dit 
betekent dat de leerkrachten en 
leerlingen samen werken aan een 
nieuwe manier van samenwerken op 
school. 
 
In januari is het traject gestart op beide 
scholen. De Vreedzame School gaat er 
vanuit dat de klas een leefgemeenschap 
is, waarin alle kinderen zich gehoord en 
gezien voelen, een stem krijgen, en 
waarin kinderen leren wat het betekent 
om een ‘democratisch burger’ te zijn.  
De leerkracht en de leerlingen nemen  
samen beslissingen en lossen conflicten 
samen op. Leerlingen denken zelf na 
over wat zij belangrijk vinden in de  
manier waarop ze met elkaar om willen 
gaan, en bepalen zo samen de afspraken 
in de klas. Is er ruzie? Dan proberen de 
kinderen het zelf uit te praten. Kinderen 
in de bovenbouw kunnen optreden als 
mediator en zo helpen conflicten op te 
lossen. 

De methode wordt al meer dan tien jaar 
in Nederland toegepast, op ruim duizend 
basisscholen. En met succes: leerlingen 
gedragen zich rustiger en verantwoorde-
lijker, houden zich beter aan afspraken 
en hebben minder conflicten. “Als je  
kinderen regels oplegt, willen ze zich er 
vaak niet aan houden”, legt Dennis de 
Vries van stichting Vreedzaam uit. “Maar 
als ze de regels zelf bedenken, voelen ze 
zich verantwoordelijk. Op een school 
waar de wc’s altijd vies waren, hebben 
we eens een wc-commissie opgericht. 
Leerlingen werden wc-wethouder en 
maakten een plan om de wc’s schoon te 
houden. Ze spraken elkaar er op aan als 
het een zootje werd. Dat werkt!”

Ruth Lotterman is vanuit de Stuw  
betrokken bij de Vreedzame School in  
De Krim. “We zijn goed van start gegaan. 
De leerlingen en hun ouders zijn enthou-
siast. Als het op de scholen goed loopt, 
gaan we kijken of we het kunnen uitbrei-
den door middel van de Vreedzame Wijk. 
Dit is het hetzelfde principe als de  
Vreedzame School, alleen dan door het 

hele dorp.  Als je op allerlei plekken in De 
Krim met elkaar omgaat volgens de 
Vreedzaam-methode, heeft het echt  
een positief effect. We zijn als dorp  
samen de opvoeders van onze kinderen.” 
Ruth hoopt ook de overlast in De Krim 
hiermee aan te kunnen pakken. “We zien 
nu dat een groep jongeren overlast  
veroorzaakt; pesterijen, rommel maken, 

vernielingen. Het zou goed zijn om ook 
met hen in gesprek te gaan om samen te 
kijken hoe we dat kunnen aanpakken; 
door ze zelf mee te laten denken en  
verantwoordelijk te maken om zich goed 
te gedragen in hun dorp. Als we deze 
methode in het hele dorp kunnen  
toepassen werken we samen aan een 
Vreedzaam De Krim!” 

SAMEN WERKEN AAN VREEDZAAM DE KRIM 

TWEEMAANDELIJKSE SPECIAL OVER WELZIJN EN ZORG. 

SAMEN DOEN... ZO DOEN WE DAT!

Een heerlijk buffet, lekker toetje 
na en dan nog een kop koffie; dat  
is het menu van de eerste editie 
van Samen Eten Slagharen op 28 
september. Voor slechts 10 euro 
kunnen 65-plussers uit Slagharen 
een avondje lekker uit eten bij  
Huize de Eik.  

Samen Eten Slagharen is een  
initiatief van Gewoon Gezond Slag-
haren. Yvonne Berg, Else Arkes en 
Anita Kok zijn de initiatiefnemers. 
Zij krijgen hulp van enthousiaste 
dorpsgenoten die helpen met  
koken en gasten ontvangen. Huize 
de Eik zorgt voor de locatie en de 
kok. “Uit een enquête die we  
hebben gehouden in Slagharen 
bleek dat er veel behoefte is aan 
sociale activiteiten. Eten verbindt, 
dus daarom zijn we gestart met  
Samen Eten”, vertelt Yvonne Berg. 
“We willen Samen Eten vier keer 
per jaar organiseren. Het moet echt 
een avondje uit worden, met lekker 

eten en veel gezelligheid. De kok 
van De Eik is heel enthousiast en 
gaat er een heerlijk buffet van  
maken. We hebben plek voor  
veertig personen, ik hoop dat het 
gezellig druk wordt!” 

Bij het zomerfeest van Slagharen 
was Samen Eten al aanwezig. “Tien 
vrouwen uit Slagharen hebben  
wat lekkers gebakken en hierop ge-
trakteerd bij de koffie na de  
gezamenlijke kerkdienst. Zo kon-
den we ons goed laten zien en  
hebben we onze flyer uitgedeeld.” 
De flyers liggen nu ook bij Flow 
Groepstraining , het Kronkelhonk, 
Huize de Eik en Huiskamer de  
Haven in de Praam. Wie mee wil 
eten kan daar tot uiterlijk 8 sep-
tember het aanmeldformulier  
inleveren. 

“De eerste aanmeldingen zijn al 
binnen. “De reacties zijn positief. Ik 
hoorde al van mensen dat ze zich 

erop verheugen.” Gewoon Gezond 
Slagharen hoopt met Samen Eten 
mensen te bereiken die wel graag 
uit eten willen, maar dit zelf niet 
snel doen. “Als je de middelen niet 
hebt, of je hebt geen partner, ga je 
niet snel uit eten. Met Samen Eten 
bieden we een avond uit eten voor 

een beperkte prijs. Kom gerust  
alleen, er is altijd wel iemand om 
bij aan te schuiven. Samen maken 
we er een gezellige avond van.”

Meer weten? Haal een flyer op 
stuur een mail naar gewoonge-
zondslagharen@hotmail.com. 
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SAMEN ETEN SLAGHAREN 

Ruth Lotter

Op de foto: Yvonne Berg
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AutoMaatje Hardenberg is een samen-
werking tussen de gemeente Harden-
berg, De Stuw, ANWB en al meer dan 
20 enthousiaste vrijwilligers uit de 
hele gemeente Hardenberg. 

Met ANWB AutoMaatje brengen vrij-
willigers hun minder mobiele plaats-
genoten van A naar B, dit doen ze in 
hun eigen auto tegen een onkostenver-
goeding van 30 cent per kilometer per 
rit. Automaatje is niet alleen bedoeld 
voor een bezoek aan het ziekenhuis, de 
dokter of een fysiotherapeut., maar 
kan ook worden ingeschakeld voor 

leuke uitjes, zoals een bezoekje aan 
bekenden, naar de kapper of gezellig 
winkelen. Bent u minder mobiel en 
voor uw vervoer afhankelijk van 
anderen? En blijft u daardoor te vaak 
thuis? Met ANWB Automaatje komt u 
weer onder de mensen. 

Hoe werkt het?
Om gebruik te maken van ANWB 
AutoMaatje kunt u contact opnemen 
met De Stuw via 0523-267478. Tot 2 
dagen van tevoren kunt u een rit 
aanvragen. Dan wordt er een chauffeur 
gezocht die mee kan. Als u voor het 

eerst gebruikmaakt van deze sociale 
vervoerdienst komt er iemand bij u 
thuis uitleggen hoe het werkt. 
Aanmelden voor ANWB AutoMaatje is 
gratis. U betaalt de onkostenvergoeding 
van 30 cent per kilometer per rit aan de 
vrijwilliger als u gereden wordt.

T 14 0523

E samendoen@hardenberg.nl

I hardenberg.nl/samendoen

SAMEN DOEN HARDENBERG
T 14 0529

E samendoen@ommen.nl

I ommen.nl/samendoen

SAMEN DOEN OMMEN

DURF TE DOEN
AUTOMAATJE 
HARDENBERG 

Dr. Henk-Jan Bezemer, Ommen

“De samenwerking met Samen Doen gaat 
heel goed. We zien elkaar niet als concur-
rent, maar als aanvulling”, vertelt huisarts 
Henk-Jan Bezemer.
 
Vanaf de start van Samen Doen in 2015 is het 
contact met de huisartsen goed geweest. 
“We hebben al snel kennis gemaakt. Zo 
kregen we een goed beeld van wat Samen 
Doen kan en wil, en van de mensen in het 
team. Dat maakt samenwerken makkelijker, 
en dat geldt andersom natuurlijk ook.”

Voor de patiënten is het soms nog even 
wennen. “Als een patiënt bij mij komt, wil hij 
graag zo snel mogelijk van zijn klachten af. 
Die zit er niet altijd op te wachten dat ik 
Samen Doen erbij haal. Maar als je 
lichamelijke klachten een andere oorzaak 
hebben, zoals zorgen over schulden, dan is 
het goed dat Samen Doen er is, want die 
weet dat die andere problemen er zijn.”

De komst van Samen Doen heeft veel zaken 
verbeterd, vindt Bezemer. “Belangrijkste 
verbetering vind ik dat mensen nu één 
aanspreekpunt hebben. In het verleden 
waren er veel hulpverleners bij een gezin 
betrokken. Dan mis je soms het overzicht. 
Nu is er een aanspreekpunt waar het gezin 
op kan terugvallen. Dat is een groot voordeel. 
Ook zijn de hulpvragen veel beter in beeld 
gekomen. De zorgkosten kunnen daardoor 
eerst stijgen, maar ik verwacht dat die in  
de toekomst omlaag kunnen omdat we 
zwaardere zorg hebben kunnen voorkomen.” 

DE ZORG-
PROFESSIONAL

DE HUISARTS 

OOK EEN MOOI VOORBEELD 
VAN SAMEN DOEN? 
VERTEL HET ONS!
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Samen zorgen voor elkaar. 

Dat is Samen Doen. In deze special laten we zien 
wat er in de gemeenten Ommen en Hardenberg 
gebeurt op het gebied van zorg en welzijn. Niet 
alleen vanuit de Samen Doen teams, maar vooral 
initiatieven van inwoners, bedrijven en maat-
schappelijke organisaties leveren een belang-
rijke bijdrage aan onze lokale samenleving.

GEMAKKELIJK GEREGELD!
INLOOPUREN SAMEN DOEN 
IN DE ZOMERPERIODE

In de zomervakantie kunnen de tijden van de inloopuren van de Samen Doen teams afwijken. 
Hieronder een aantal wijzigingen:

•  Samen Doen Zuid houdt in de bouwvakperiode (ma 29 juli t/m vr 16 augustus) geen inloopuur  
in Bergentheim.

•  Samen Doen West houdt van dinsdag 16 juli tot en met dinsdag 20 augustus 2019 geen inloopuur 
in ’t Trefpunt in Balkbrug. Vanaf dinsdag 27 augustus is er weer een inloopuur in Balkbrug.  
Het inloopuur in De Baron in Dedemsvaart, op maandagmiddag van 13.30 - 15.00 uur en op 
donderdagochtend van 11.00 - 12.30, gaat in de zomermaanden wel door.

•  Samen Doen Noord houdt van maandag 15 juli tot en met vrijdag 1 september geen inloopuur  
in Lutten.

Samen Doen is ook per e-mail (samendoen@hardenberg.nl) of telefonisch (14 0523) bereikbaar 
voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg. Voor alle inloopuren kijkt u op  
www.hardenberg.nl/samendoen.

Als vrijwilliger van Home-Start begeleid je tijdelijk gezinnen waar het 
even niet zo soepel loopt. De ondersteuning is gericht op het vergroten 
van het zelfvertrouwen van ouders, zodat zij na verloop van tijd weer op 
eigen kracht verder kunnen.

Home-Start is op zoek naar vrijwilligers. Heb je opvoed- en levens- 
ervaring en een positieve instelling en ben je een dagdeel per week 
beschikbaar om praktische hulp, ondersteuning en een luisterend  
oor te bieden? 

Meld je dan aan als vrijwilliger bij coördinator Erika Odink-Holsappel  
via T 06-1004 2144 of E home-startommenhardenberg@stdekern.nl.

HOME-START ZOEKT 
VRIJWILLIGERS  

VOLG SAMEN DOEN  
OOK OP FACEBOOK, 
TWITTER EN INSTAGRAM

twitter.com/samendoenteam

facebook.com/samendoenteam

instagram.com/samendoenteam


