Organisaties pakken eenzaamheid onder senioren in Midden-Groningen aan
HOOGEZAND - Kwartier Zorg en Welzijn, de gemeente Midden-Groningen en de
Computerbank gaan samen aan de slag om het eenzaamheidsvirus onder senioren
te bestrijden. ,,Veel senioren en mantelzorgers zitten sinds het begin van deze
Corona periode zonder sociale contacten. Dat heeft impact op de relaties met familie
en vrienden. Fysiek sociaal contact wordt afgeraden en door de meesten van ons
vermeden. Afspraken worden afgezegd, uitgesteld of verplaatst naar online waar
mogelijk. Om de verbinding met elkaar te zoeken is belangrijk. Er zijn al bel en
appcirkels gestart om met elkaar in contact te blijven in Midden-Groningen. Door
middel van laptops en tablets hopen we beeld- en videobellen te stimuleren.’’ zegt
Petra Schipper, welzijnscoach Regio Slochteren. ,,We zijn aan het inventariseren
welke inwoners in aanmerking komen. Dat gebeurt in de gehele gemeente MiddenGroningen. Om de tablets en laptops goed in te stellen hebben we de mensen van
de Computerbank om support gevraagd. Daar werd heel positief gereageerd. ’’
Gemeente enthousiast
Wethouder Jan Jacob Boersma prijst het initiatief van Kwartier Zorg en Welzijn en
de Computerbank. “Heel mooi dat zo snel wordt geregeld binnen onze gemeente. Dit
past in de filosofie omtrent de Corona perikelen in deze bizarre periode. Wij
ondersteunen dit vanuit de gemeente van harte.”
Volgende week eerste apparaten
Hans Huiting van de Computerbank hoopt volgende week de eerste devices te
kunnen overhandigen. ,,De apparatuur is besteld. Het zijn goede gebruikte
apparaten. Dat was nog even zoeken, want er is veel vraag naar de
communicatiemiddelen. We maken ze nu klaar voor gebruik.’’
Oproep Laptops en webcams
Volgens Huiting is de kans groot dat er binnen afzienbare tijd meer devices nodig
zijn. ,,Heeft u nog een tablet, ipad, webcam of laptops liggen? Doneer ze dan a.u.b.
aan ons, zodat wij meer mensen blij kunnen maken.’’ Senioren en mantelzorgers
kunnen zich melden bij Kwartier, Zorg en Welzijn in Hoogezand.
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