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Nieuwsbrief 3 - juli 2014

In deze Nieuwsbrielvin& u de volgende onderwerpen:
Ik heb een vraag...
Groepje burenhulp of een coördinator gezocht
Vrijwilligersverzekering.

Beste Stadsdorpers,

Het is zomertijd en dit betekent diepe rust rondom het Stadsdorp. Er
zijn weinig berichten, er zijn geen verslagen van gehouden vergade*
ringen of activiteiten, maar er is wel een hulpvraag binnengekomen.
Zie het kader hiernaast.

Ik heb een w(mg .,.,

Voor een bezoek aan het OLVG zou
het fijn zijn als er een buurtgeno(o)te
met me mee kan gaan.Drt bezoek is
op 23 juli vanaf 10.50 en kan tot
16.00 uitlopen.

Reacties graag z.s.m. naar:
contact@stadsdorpbuurtT.nl

Het heeft wel degelijk zin om een hulpvraag in te sturen. De Nederlandse brief waarvoor een Italiaanse vertaling
was gevraagd, is daadwerkelijk door buurtgenoten vertaald en is inmiddels onderwe gnaar Italië. Dank voor deze
reactie.

Er kwam nog een vraag binnen van een mevrouw die slechtziend is. Zij heeft macula. Zij zoett iets te doen en wil
dat graaguivoeren in het kader van het Stadsdorp. Heeft iemand een idee hierover? Kan iemand eens bii haar langs
gaan?

Groepje burenhulp of een coördinator gezochí
In de laatste ledenbijeenkomst is verschillende keren genoemd dat men wel wil helpen, maar geen mensen kent die
hulp nodig hebben. Nu ligt er een hulpvraag, maar hoe pakken we dit soort vragen aan? Moeten we niet een
"hulpgroep" oprichten of een coördinator wagen, die iets doet met dit soort vragen? Concrete vragen)zoals de
vraag in de rubriek "Ik heb een waog...", hebben een concreet antwoord nodig. Wij brengen vraag en aanbod bij
elkaar en meer is hiervoor niet nodig. Maar de vraÍIg van de slechtziende mevrouw is een andersoortige vraag.
Denkt u eëns na tijdens deze rustige periode hoe we dit het beste aan kunnen pakken. Laat ons uw mening wèten of
stel u beschikbaar voor een dergelijk groepje ofzelfs als coördinator.

Yr $w il I i ger sv erz eker in g.
Nederland is het best verzekerde land ter wereld, wordt wel eens beweerd. Dat lijkt er inderdaad op, als je het
antwoord hebt gevonden op de vraag of stappen ondemomen moetsn worden voor de verzekering van onze
vrijwilligers binnen StadsdorpBuurtT. Want dat antwoord luidt: niets doen, is al geregeld.

De gemeente heeft per l juni 2009 de Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering (AVV) afgesloten, een
aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering vooÍ alle Amsterdamse vrijwilligers, ook voor hen die van buiten
komen. De kosten van deze AW worden door de gemeente betaald. Maar let op, de AW werkt slechts aanvullend
en geldt alleen tijdens het vrijwilligerswerk en de reis ernaar toe, en voor die specifieke gevallen waarin eigen
verzekeringen niet voorzien. Je eigen verzekeringen gaan altijd voor en die moet je dus niet opzeggen.
voor meer informatie: http:/iwww.amsterdam.nuvgaldiversen/amsterdamse/

Stopt u deze Nieuwsbrief weer even bii uw buren of geen e-mail hebbende wienden of bekenden in de brievenbus?

StadsdorpBuurtT: www.stadsdorpbuurtT.nl * contact@stadsdorpbuurtT.nl - tel. A6-4625 6412


