
DOARPSOMTINKERS 

 

Doarpsomtinkers is een project dat wordt uitgevoerd in veel dorpen in de regio Ferwert en 

regio Kollum. Ook in Kollum zijn er Doarpsomtinkers en Doarpshelpers. Doarpsomtinkers 

willen samen met het dorpsbelang en de kerken in het dorp het vragen om hulp gemakkelijker 

maken. 

 

We leven in een tijd waarin we steeds meer op elkaar zijn aangewezen. Het aantal ouderen zal 

tot 2040 verdubbelen, maar ook het aantal chronische ziekten (dementie, Parkinson, kanker 

etc.) gaat verdubbelen. In Nederland gaan we in verdubbeld tempo vergrijzen.  

 

Daarnaast is overheidsbeleid gericht op ‘langer thuis wonen’. Tegenwoordig woont een groot 

deel van de ouderen tot op zeer hoge leeftijd zelfstandig. De wet (wmo 2015) vraagt tevens 

van iedere inwoner om zelf verantwoordelijk te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor 

de eigen situatie en het eigen netwerk. 

 

Veel (kwetsbare) ouderen kunnen niet aan bovenstaande voldoen. Het ontbreekt hen aan een 

netwerk, de kinderen wonen ver weg etc. Bovendien kan de zorg de hulpvragen die gaan 

ontstaan niet opvangen. Kortom: men zal elkaar meer moeten gaan helpen en bijstaan. 

Doarpsomtinkers Kollum wil daarom zorgdragen voor de kwetsbaren. Omkijken naar elkaar 

en omzien naar de ander, worden van cruciaal belang. 

 

Doarpsomtinkers Kollum slaan daarom graag de handen ineen met de kerk en andere 

organisaties in het dorp. Zij richten zich erop om met z’n allen een groot netwerk van 

Doarpshelpers te worden.  

Alleen door de handen ineen te slaan en samen te werken, kan zo’n netwerk worden 

gecreëerd. 

 

Welke hulp bieden de Doarpsomtinkers? De Doarpsomtinkers bieden kortdurende hulp aan 

dorpsgenoten. Dit kan variëren van het afleggen van bezoekjes, een praatje maken, een 

spelletje doen tot praktische hulp- en ondersteuning, zoals even oppassen, boodschappen 

doen, een eenvoudig reparatieklusje doen of medicijnen ophalen. 

Kent u iemand die geen netwerk heeft en wel wat hulp kan gebruiken? Of bent u zelf op zoek 

naar hulp? De Doarpsomtinkers Kollum denken graag met u mee en samen wordt er naar een 

oplossing gezocht. 

 

Woont u in Kollum en wilt u juist uw hulp aanbieden, ook dat kan!  

 

Voor meer informatie over de Doarpsomtinkers in Kollum, kunt u contact opnemen met  

Marieke Kamminga Tel 0511-454083 of mail omtinkerskollum@gmail.com  
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