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Wees ook dankbaar (Kol.3:15)

Wat verwacht je van een ouderenbond? Dat ze klagen? Ja een beetje wel. Lees
maar mee in Nestor, het kbo-blad van mei: ‘Ouderen worden horendol van
onbegrijpelijke en steeds veranderende regels voor de zorg thuis. Bovendien
haken mensen af door plotseling verhoogde bijdrage.’ ‘Verdeel de pensioenpijn
eerlijk’. Alles terecht…
In onze Perspectief van deze maand wordt niet zo geklaagd. ‘Weg met
eenzaamheidgevoelens’ en ‘Samen vooruit durven denken’. Maar ook daar
komt klagen wel eens voor.
Wat vind je van de gegevens die ik in het ND van 22/4/2016 vond? Lees mee:
‘Ouderen voelen zich arm, maar zijn het niet’. Het CBS meldt dat 65-plussers
het minste risico lopen in armoede te leven. Volgens inkomensgegevens van
2011 tot en met 2014
- heeft een 70-jarige 4,8 % kans op armoede en 1% op armoede langer
dan vier jaar.
- leven, bij mensen van 25 jaar, 1 op de 5 (19,8%) in armoede en 1 op de
50 (2 %) in langdurige armoede.
- is bij mensen van 50 jaar oud de kans op armoede 11,9% en kans op
langdurige armoede 4%.
Alles volgens Peter de Waard, economieredacteur van de Volkskrant in het
Nederlands Dagblad. Dat neemt niet weg dat volgens het Algemeen Dagblad
40 % van de ouderen zegt niet rond te kunnen komen.
Dat ouderdom met gebreken komt, is geen geheim. Maar de financiële
gebreken zijn minder groot dan in eerdere fasen van het leven. Ouderen zijn
volgens Theo Kocken, hoogleraar risicomanagement aan de VU, de rijkste
generatie.
Hoort u bij de rijken? Ik weet het niet, maar wat ik wel zie is dat
ouderenbonden ons niet altijd aanmoedigen tot dankbaarheid. We hebben, in
vergelijking met mensen in andere landen alle reden tot dankbaarheid: onze
gezondheidszorg, onze huisvesting, ons inkomen (AOW en pensioenen),…:
alles reden tot dankbaarheid.
‘Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen
als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus’ woorden in al
hun rijkdom in u wonen.’ (Kol. 3:15-16).
Uw secretaris die ziek was en dankbaar is dat hij weer gezond is.

Deze maand is er weinig nieuws. Op 26 mei 2016 kwam de heer Weeber ons
verder vertellen over Egypte. We hadden een behoorlijke opkomst en het
verhaal klonk weer heel interessant.
Welkom aan ons nieuwe lid mevrouw H. Thomassen, Weidsteeg 40. Zij was
lid in haar vorige woonplaats en wist een paar jaar niets van het bestaan van
onze afdeling af. Maar ze heeft ons gevonden! Welkom.
25 mei: bezoek aan de KBO? Dat zou kunnen. Je vraagt iemand mee en
gaat eens kijken bij onze kbo-vrienden.
Het onderwerp van deze middag is: De Sociale Wijkteams. Culemborg heeft
twee wijkteams: Oost en West. Binnen zo’n team werken mensen met een
verschillende achtergrond. Zij willen u helpen als u een probleem hebt. Soms
kan het team een probleem zelf aan, soms moeten ze u doorverwijzen. Maar
de bedoeling is dat ze u op weg helpen, als u een vraag of probleem hebt. Als
uw hulp geld kost en als u dat niet hebt, kunt u een beroep doen op de WMO.
Op 25 mei komt iemand van de WMO op bezoek. Interesse? Dan op 25 mei,
om 14 uur in het parochiecentrum Ridderstraat 198.
Zoekt u iemand die goed kan luisteren, belangstellend is en mensen kan
enthousiasmeren? Misschien kan Janke Luigjes-Roorda u dan helpen. Ze heeft
ervaring in het onderwijs, het vluchtelingenwerk, het pastoraat, het jeugdwerk
Ze was gastvrouw in een inloophuis en is nu werkzaam in de begeleiding van
ouderen (vooral dementerenden) op grond van een PGB of van eigen
middelen. Ze zoekt cliënten. Zoekt u begeleiding? Dan is dit wellicht het
adres: jankeroorda@yahoo.com of tel.: 06 382 755 21.
De overheid doet steeds meer via internet. Of het nu gaat om aanvragen van
huurtoeslag of doorgeven van een verhuizing. De Bibliotheek biedt daarom
een speciale internetcursus aan: ‘Digisterker – werken met de elektronische
overheid’. Alles in kleine groepen, 4 bijeenkomsten van 2 uur. Deelname is
gratis. Aanmelden via www.bibliotheekrivierenland.nl. of
tel. 0344-639 940 Dit zijn de data: 9, 16, 23 en 30 juni, telkens om 09.30. In
dit najaar staan nog 2 cursussen gepland.
Dankbaarheid is een bloemke dat in weinig hoven bloeit
(Guido Gezelle)
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