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PARTICIPATIEPRIJS	  HAARLEM	  2014	  

DE	  WINNAAR	  IS:	  BURENHULP	  BOSCH	  EN	  VAART/SAMEN	  VOOR	  ELKAAR	  

Contactpersoon:	  Margo	  van	  den	  Berg	  

Dit	  project	  verdient	  de	  Participatieprijs	  omdat	  het	  een	  mooi	  voorbeeld	  is	  van	  PARTICIPATIE	  en	  
ZELFREDZAAMHEID.	  Als	  buren	  ken	  je	  elkaar	  immers	  het	  beste.	  
	  Jullie	  benutten	  de	  EIGEN	  KRACHT	  van	  iedereen	  	  in	  	  de	  Bosch	  en	  Vaartbuurt.	  
Mensen	  die	  hulp	  nodig	  hebben,	  durven	  dat	  te	  vragen.	  En	  mensen	  die	  iets	  voor	  een	  ander	  willen	  
betekenen	  kunnen	  dit	  heel	  gericht	  doen.	  
Net	  als	  in	  een	  dorp	  zorgen	  	  jullie	  als	  buren	  voor	  elkaar	  :	  jullie	  proberen	  oplossingen	  te	  zoeken	  zodat	  
professionele	  hulp	  alleen	  wordt	  ingezet	  als	  dat	  echt	  nodig	  is.	  
Daarbij	  vormt	  jullie	  netwerk	  een	  mooie	  brug	  tussen	  informele	  en	  formele	  zorg.	  Het	  netwerk	  is	  heel	  
geschikt	  om	  in	  andere	  wijken	  op	  te	  zetten.	  
In	  elke	  straat	  van	  Bosch	  en	  vaart	  is	  een	  contactpersoon	  die	  overzicht	  heeft	  over	  de	  kwetsbare	  
Haarlemmers	  (jong	  en	  oud)	  	  en	  de	  Haarlemmers	  die	  vrijwillig	  iets	  	  willen	  betekenen	  voor	  de	  straat.	  
De	  contactpersoon	  organiseert	  met	  de	  vrijwilligers	  in	  de	  straat	  de	  boodschappenhulp,	  burenhulp,	  
praktische	  hulp.	  	  Maar	  ook	  het	  stimuleren	  van	  bewegen	  en	  meedoen	  met	  activiteiten	  is	  belangrijk.	  
Elke	  twee	  maanden	  komen	  de	  contactpersonen	  een	  avond	  bij	  elkaar,	  gewoon	  bij	  iemand	  thuis	  op	  de	  
bank	  .	  Dan	  wordt	  informatie	  met	  elkaar	  gedeeld	  over	  bewoners	  en	  	  er	  worden	  thema’s,	  tips	  en	  signalen	  	  
besproken.	  En	  dat	  is	  ook	  gewoon	  gezellig	  !	  
	  
De	  Participatieraad	  Haarlem	  vindt	  dit	  een	  uniek	  netwerk	  van	  vrijwillige	  burenhulp	  in	  Bosch	  en	  Vaart!	  

Het	  voldoet	  aan	  alle	  voorwaarden	  voor	  deze	  eerste	  Participatieprijs:	  

1. Het	  initiatief	  is	  zelf	  georganiseerd	  door	  een	  groep	  Haarlemmers	  zonder	  professionele	  
ondersteuning	  

2. Het	  initiatief	  is	  gericht	  op	  zorg	  en	  aandacht	  voor	  elkaar	  en	  natuurlijk	  ook	  op	  het	  weer	  meedoen	  
in	  de	  maatschappij	  

3. Het	  initiatief	  moet	  ook	  door	  andere	  Haarlemmers	  overgenomen	  kunnen	  worden.	  

Op	  22	  november	  2014	  heeft	  Haarlem	  weer	  nieuwe	  HAARLEMSE	  HELDEN:	  
	  “Vrijwilligers	  en	  mantelzorgers	  zijn	  de	  reddingsboei	  voor	  mensen	  die	  	  grotendeels	  op	  eigen	  kracht	  	  voor	  
anderen	  en	  voor	  zichzelf	  moeten	  zorgen.”	  (uit:	  MOVISIE/	  Gesteund	  door	  zelfhulp-‐	  blz	  5)	  
	  
De	  jury	  voor	  deze	  prijs	  bestond	  uit	  3	  leden	  van	  de	  Participatieraad	  en	  twee	  inhoudelijke	  deskundigen.	  
(	  Ruth	  Nelemaat,	  voorzitter	  participatieraad,	  Ton	  van	  Angeren	  en	  	  Marzoug	  Lehiba,	  leden	  
Participatieraad,	  	  Dick	  van	  Heun	  en	  Hetty	  van	  Halder,	  inhoudelijk	  deskundigen)	  
	  
	  


