HET LOKAAL SPORTAKKOORD IS EEN FEIT!
Samen met sportaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsaanbieders willen we sporten en bewegen voor iedere inwoner van de
gemeente mogelijk maken. Dat kan alleen als sportaanbieders
voldoende vrijwilligers hebben en nieuw aanbod kunnen ontwikkelen. Om deze ambities te realiseren is het Lokaal Sportakkoord
opgesteld.
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WIJ HECHTEN VEEL WAARDE AAN
NOABERSCHAP
Wilt u namens uw organisatie op deze
pagina een bijdrage plaatsen die past
onder Noaberschap? Mail dan uw teksten beeldmateriaal naar
info@viaviewelzijn.nl. Hieronder vindt u
meer informatie over (het aanleveren van)
artikelen voor de noaberschapspagina.
Wanneer valt mijn artikel onder
Noaberschap?
In uw artikel staat het ‘Noaberschap’
voor inwoners uit Rijssen en Holten
centraal. Dit betekent dat er oog voor
elkaar is en dat men elkaar helpt waar dat
nodig is. Door deze kracht kan
de samenleving meer voor inwoners
betekenen. ‘Noabers’ zetten in
Rijssen-Holten samen de schouders
eronder.
Met het oog op het aantal inzendingen
en de inhoud, kan het zijn dat uw
bijdrage niet of in een volgende editie
wordt geplaatst. Is dit het geval, dan krijgt
u hierover bericht.
Hoe en wanneer moet ik mijn artikel
aanleveren?
Wij ontvangen uw artikel graag uiterlijk
een week voor publicatie via
info@viaviewelzijn.nl.
Omdat we de noaberschapspagina
aantrekkelijk en leesbaar willen houden,
vragen wij u uw artikel(en) niet langer
te maken dan 300 woorden. Ook vragen
wij bij elk bericht een rechtenvrije foto of
afbeelding.
Wanneer verschijnt de
noaberschapspagina?
De noaberschapspagina verschijnt
iedere laatste dinsdag van de maand,
met uitzondering van de maanden juli
en augustus (zomerstop) en december
(afwijkende publicatiedatum). Een
overzicht van de exacte planning en
aanleverdata vindt u op
www.viaviewelzijn.nl/
noaberschapspagina
Ik heb een vraag over de
noaberschapspagina
Heeft u een vraag over de
noaberschapspagina of wilt u meer
informatie? Neem dan contact op via
info@viaviewelzijn.nl.

Eén van de pijlers uit het Lokaal Sportakkoord is ‘Vitale sport- en
beweegaanbieders’. Vanuit deze pijler zullen we verenigingen ondersteunen, onder andere door cursussen en trainingen aan te
bieden.
Wil je hier meer over weten? Bijvoorbeeld welke cursussen er op
dit moment voor verenigingen worden aangeboden? Of wil je een
bijdrage leveren aan het sport- en beweegaanbod in RijssenHolten? Lees dan de nieuwsbrief op www.buurtkrachtrijssen-holten.nl

EVENMENS OP ZOEK NAAR VRIJWILLIG GASTGEZIN
Een vrijwillig gastgezin is een plek waar een kind even kind kan
zijn. Tegelijkertijd betekent dit een stukje ontlasting voor de ouders
en/of verzorgers. Evenmens zet vrijwilligers in die hun deuren openen voor een kind met een (lichte) zorgvraag of jonge mantelzorgers die opgroeien in een gezin met zorg.
Eén van deze jonge mantelzorgers is Lisette (9) uit Rijssen. Zij
gaat elke drie weken een zaterdag naar een gastgezin. Lisette
heeft een oudere broer met ASS en twee broertjes, waardoor haar
ouders regelmatig moeten schipperen om iedereen evenveel aandacht te kunnen schenken. “Lisette gaat met veel plezier naar gezin Felix”, vertelt haar moeder. “Ze kan daar echt even kind zijn, ze hoeft daar geen 'rekening' te houden
met vaste structuur en planningen, maar kan gewoon spontane dingen doen. Lisette geniet hier enorm
van.” “Ik hoef hier helemaal niks, daar moest ik de eerste keren wel aan wennen”, vertelt Lisette. “Thuis
help ik veel mee met allerlei taken, maar dat hoeft hier niet.” Dat is ook juist de insteek van het gastgezin.
“We willen dat Lisette hier even goed kan ontspannen.”
Lisette is een typische jonge mantelzorger. Jong zorgen is meer dan wat extra’s doen in huis. Jonge
mantelzorgers helpen thuis meer dan gebruikelijk is en ervaren dat meestal als heel gewoon. Ze maken
zich zorgen over het zieke familielid en voelen zich verantwoordelijk voor het reilen en zeilen thuis. Door
hun zorgtaken hebben ze soms te weinig tijd voor school, vrienden, hobby’s, bijbaantjes en uitgaan.
Heeft u er al eens over nagedacht om gastgezin te worden? Het is zeker een verrijking om zoiets te kunnen betekenen voor een ander. Heeft u ruimte in hart en huis over om een gezin te helpen? Neem dan
contact op met Helma Boorsma via 0548 – 638 830 of via hboorsma@evenmens.nl.

AAN DE SLAG IN JOUW STRAAT OF BUURT? DEAL!
BuurtKracht verbindt en brengt inwoners, professionals,
ideeën en wensen samen. Heb jij een idee om jouw buurt
mooier of actiever te maken? Bijvoorbeeld door met elkaar
een buurtmoestuin aan te leggen, een share-kast te plaatsen
of een djembé-workshop voor de buurt te organiseren? En
wat heb jij nodig om aan de slag te gaan met jouw idee? Wij
helpen je graag verder door het sluiten van een BuurtKracht
Deal. Hierin staan de afspraken, wie doet wat, wat zijn
eventuele financiële afspraken, wie verzorgt de promotie en
communicatie et cetera.
Voor meer informatie en inspiratie, kijk op www.buurtkrachtrijssen-holten.nl of mail naar
idee@buurtkrachtrijssen-holten.nl.

HULP BIJ KWIJTSCHELDING EN BELASTINGAANGIFTE
In de afgelopen maand is bij alle huishoudens in de gemeente Rijssen-Holten de aanslag Gemeentelijke Heffingen bezorgd. Als u een minimuminkomen heeft en geen vermogen, dan komt u misschien
in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding. Op de brief van de gemeente staat hoe u dit kunt
aanvragen. Ook als u alléén een AOW-uitkering heeft en geen vermogen, kan het zinvol zijn om
kwijtschelding aan te vragen. Heeft u hierbij hulp nodig? Meld u dan aan bij de Vrijwillige Thuisadministratie van ViaVie Welzijn. In verband met de coronamaatregelen wordt u op een wachtlijst geplaatst
en zodra het weer kan, maken wij een afspraak met u op een van onze kantoren. De gemeente verleent uitstel van betaling tot de aanvraag is beoordeeld. De Vrijwillige Thuisadministratie biedt ook
hulp bij de aanvraag kwijtschelding van het GBLT. De hulp bij kwijtschelding wordt gratis aangeboden.
Minima die aangifte Inkomstenbelasting moeten doen (uitsluitend particulieren) kunnen gebruik
maken van de speciale spreekuren die hiervoor georganiseerd worden. In verband met corona wordt
ook hiervoor een wachtlijst aangelegd en helpen we u zodra dit weer mogelijk is. Bij de Belastingdienst kan telefonisch uitstel worden aangevraagd. Als het nodig is kunnen we u ook daarbij helpen.
Voor minima is de hulp gratis.
Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? Bel dan op werkdagen tussen 9.00- 12.00 uur met
ViaVie Welzijn via telefoonnummer 0548 – 36 27 55 en vraag naar Ans Detert of Aniek Vogelzang.

