
Ich bön d’r väör dich!

Waarom meedoen?

Het leuke van het gedachtegoed achter NaoberzorgPunt Roggel is dat iedereen 
kan meedoen! Het ruilen van talent of een dienst is de meerwaarde voor alle 
inwoners en organisaties in het dorp. Eigen ideeën krijgen vorm en inhoud door 
ze uit te voeren. Onze vrijwilligers zoeken altijd naar win-win en bieden graag en 
met respect  een aandachtig luisterend oor. Klinkt simpel, maar echt luisteren is 
een ware kunst!  We leggen steeds weer nieuwe verbindingen en proberen één op 
één iets te regelen tussen mensen onderling. Het idee is, dat als je belangeloos voor 
een ander iets doet, er wederzijds waardering en respect ontstaat. De ander voelt 
zich gehoord en zelf word je gezien. Het is niet ‘voor wat, hoort wat’, want als je 
iets voor een ander doet, krijg je er zelf ook altijd iets voor terug.  

www.facebook.com/naoberzorgpunt.nl
www.naoberzorgpunt.nl

Waar staat
NaoberzorgPunt 
voor?

Naober staat voor naaste 
of buur, Zorg voor zorg 
voor elkaar en Punt voor 
netwerk

Ons motto: ‘Wie goed 
doet, goed ontmoet’

Vriend of lid worden? 
Dat kan al voor € 5,- per jaar! 
Zo steun je en ons werk
en onze vereniging. 
Bank: NL34RBRB0845144804
(contant betalen kan ook bij een 
van onze vrijwilligers).

Hoe ziet Naoberzorg er
in de praktijk uit?

Mensen bellen of mailen met concrete 
vragen, zoals: ‘ik heb hulp nodig bij een klusje 
in huis; ik wil graag op bezoek bij een vriendin; 
ik voel me zo alleen, waar kan ik terecht; ik wil 
graag iets doen voor een ander, maar hoe pak ik 
dit aan; ik ben nieuw in het dorp en mis mijn 
kinderen; mijn man is ziek, kunnen jullie mij 
ondersteunen; ik heb veel ervaring en wil dit 
delen; ik heb geen werk meer en wil graag weer 
zinvol bezig zijn; ik ben goed in koken, kan ik 
voor iemand die ook alleen is, een keertje iets 
lekkers maken; ik ben goed met computers en wil 
anderen graag helpen om te leren omgaan met de 
computer enz. 
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Wil jij er ook voor een ander zijn
of je talenten delen? 
Meld je dan aan via onze website 
of bel/mail ons. 
Contact en meer informatie:
Website: www.naoberzorgpunt.nl
E-mail: nzproggel@gmail.com
Telefoonnummer: 06-20746463 



NaoberzorgPunt is een vereniging van betrokken inwoners en ondernemers in 
Roggel. Wij zijn een netwerkorganisatie en werken samen met de huisartsenzorg, 
ondernemersvereniging, buurt-sportverenigingen en andere organisaties. 
Voor, door en met inwoners uit Roggel werkt een groeiende groep enthousiaste 
vrijwilligers samen in een coördinatieteam. Dit Naoberzorgteam staat dagelijks 
klaar voor andere Naobers, niet alleen om te helpen, maar ook om er voor elkaar te 
zijn. ‘Ich bön d’r väör dich’ is een veelbelovend en ambitieus motto! Naoberzorg 
is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ontmoeten en verbinden staat centraal. 
Naoberzorg gaat simpelweg over jou en mij!

Wat doen wij?

Bij vereniging NaoberzorgPunt kun je doen waar 
je goed in bent en zijn wie je wil zijn. Mensen 
zetten hun talenten in of ruilen hun diensten. 
Wij verbinden jong en oud in leuke projecten en 
organiseren activiteiten en ontmoetingen. We bieden 
ondersteuning en een luisterend oor waar nodig en 
geven indien gewenst informatie en advies. Ons 
belangrijkste doel is om niet medische-vragen van 
mensen (angst, rouw, eenzaamheid etc.) sámen op te 
pakken. Door samen te werken, met bijvoorbeeld de 
huisartsen of het algemeen maatschappelijk werk, 
kunnen we op eenvoudige wijze soms voorkomen 
dat mensen tussen wal en schip vallen.

Hoe bereiken wij dit?

Wij streven naar een samenleving, 
waar mensen zich belangeloos willen 
inzetten voor elkaar. Ons netwerk is in het 
dorp zichtbaar door schildjes met ons logo erop. 
Hiermee laten organisaties zien dat ze het gedach-
tegoed van Naoberzorg ondersteunen. 
Deze zogenaamde ‘NaoberzorgPunten’ staan garant voor 
een open deur waar iedereen met een vraag kan binnenstap-
pen. Echter de ‘echte’ ontmoeting gebeurt vaak in het klein, 
gewoon tussen twee mensen. We sluiten aan bij wat er zoal leeft 
bij mensen, dit is vaak onzichtbaar en anoniem. We nodigen mensen 
uit om vooral mee te doen, omdat iedereen er toe doet. Naobers weten 
wellicht niet alle antwoorden, maar weten wél waar ze deze kunnen vinden.

Zo bouwen we samen aan een leefbare en gezonde 
samenleving, waar je bij elkaar op verhaal kunt 
komen, iets kunt leren of uitwisselen. Iedereen 
heeft zijn eigen talent en ervaring en kan hiermee 
dienstbaarheid zijn aan anderen. Wie goed doet, 
goed ontmoet! 

Wie zijn wij?

Ons principe?

Als ik iemand help, 
dan helpt ‘de naober’ 
mij ook als ikzelf eens 
hulp nodig heb.

www.naoberzorgpunt.nl

We onderhouden
ons netwerk, dat in geval van nood 
ook als vangnet dient. Onze aandacht gaat uit 
naar levensthema’s op het gebied van gezondheid, welzijn, 
preventie en zingeving. We werken aan relaties op basis van wederzijds vertrouwen 
en hanteren een gedragscode, met respect voor privacy.
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