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Buurtwerkkamers blijven opvang bieden
Veel moet er dicht, maar gelukkig kunnen de buurtwerkkamers nog open blijven
voor juist de kwetsbare bewoners die anders nergens meer heen kunnen. Zo blijven
we open voor dringende individuele hulpverlening, een praatje ('geestelijke zorg')
en voor besloten dagactiviteiten voor kwetsbare groepen.
Het Kabinet heeft een verzwaringspakket afgekondigd voor twee weken (van 4 november t/m 18
november), bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown (van 14 oktober). Collega-organisaties zoals
de ‘buurthuizen en verenigingsgebouwen’ gaan twee weken lang volledig dicht. Kerken/moskeeën en
collega-organisaties in de ‘opvang bij hulpvragen en crisissituaties’ en ‘geestelijke bijstand’ kunnen
voorlopig nog wel (beperkt) open blijven. Vooral als het gaat om besloten dagactiviteiten en
dagbesteding voor kwetsbare groepen (die zich vooraf hebben aangemeld). Zoals aangegeven op de
website van Sociaal Werk Nederland: https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/actueel/nieuws).
Waarom we door moeten!
Een grote – en groter wordende – groep van eenzame kwetsbare mensen in onze buurten gaat het
steeds moeilijker krijgen. Enkele plekken zoals die van onze buurtwerkkamers zijn voor deze groep
mensen cruciaal. Het is voor hen een tweede thuis, vaak de enige plek waar ze veilig en vertrouwd
terecht kunnen voor een kopje koffie, even een praatje of een hulpvraag; vooral van belang bij (het
voorkomen van) een persoonlijke crisis in het geval van geestelijke nood, zware eenzaamheid of
(dreigende) problematische schulden. Daarom blijven we deze mensen een plek bieden, zo lang als
dat wettelijk kan en mag en past binnen de richtlijnen van de overheid. Als wij onze deuren volledig
zouden sluiten, waar kunnen deze mensen dan nu nog heen?
Wat blijven we doen voor de meeste kwetsbare buurtbewoners?
Tijdens het verzwaringspakket van het Kabinet zullen we in de komende weken (van 4 november t/m
18 november) terug gaan naar een beperkt open zijn voor dringende individuele hulpverlening en
een praatje met een kopje koffie/thee voor die bewoners die even behoefte hebben aan menselijk
contact. Bovendien zijn we beperkt open voor besloten dagactiviteiten zoals het kleinschalig samen
eten, samen een naaigroep of samen oefenen met taal; met de restrictie dat de deelname vooraf
wordt ‘aangemeld’ en de deelnemer bij ons bekend is en we hem of haar hebben geregistreerd als
kwetsbare bewoner en vaste deelnemer aan de betreffende dagactiviteit. Altijd geldt dan wel dat we
in iedere buurtwerkkamer niet meer dan vijf mensen/deelnemers tegelijkertijd van verschillende
huishoudens ontvangen; uitgezonderd de aanwezige vaste teamleden van de buurtwerkkamer (net
als tijdens de intelligente lockdown van maart/april). Voor alle andere niet urgente deelnemers zijn
we dus niet open voor kleinschalige groepsactiviteiten.
Elke buurtwerkkamer levert maatwerk. Als een team in een buurtwerkkamer – in samenspraak met
het bestuur van de eigen bewonersvereniging – om welke reden ook een activiteit toch niet haalbaar
vindt, kunnen nog strengere maatregelen van toepassing zijn.
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