De bijeenkomst was georganiseerd door SL!M en Mart van Boekel. De gemeente ondersteunde
financieel. In zijn aftrap gaf Ronald Starrenburg, de voorzitter van SL!M aan dat het belangrijk is dat
Milsbeek een vitale gemeenschap blijft met als kernwoorden samen, jong en oud. Hij prees zich
gelukkig met Mart van Boekel als "kwartiermaker dorpsondersteuner". Mart heeft veel
voorbereidend werk verzet en ook deze avond heeft hij inhoudelijk voor zijn rekening heeft
genomen.
Mart van Boekel ging uitgebreid in op zijn onderzoek onder 80 dorpsgenoten. Met interviews heeft
hij in 2018 de wensen in kaart gebracht op het gebied van wonen, wensen en zorg. Opvallend is dat
90% van de geïnterviewden op de oude dag in Milsbeek wil blijven wonen in de eigen woning.
Daarbij kan ondersteuning van belang zijn. Zo kwam de behoefte aan een dorpsondersteuner in
beeld. Mart presenteerde het profiel van zo’n dorpsondersteuner. Belangrijke kenmerken zijn onder
andere integer, onafhankelijk, vraagbaak en inlevingsvermogen. In Gennep zijn al
dorpsondersteuners actief. Twee dorpsondersteuners gaven een korte impressie van hun
activiteiten. Al met al is duidelijk dat Milsbeek een dorpsondersteuner nodig heeft. De aanwezige
wethouders Rob Peperzak en Peter Lucassen ondersteunden dit van harte en gaven aan dat de
gemeente geld beschikbaar heeft. De werving van een dorpsondersteuner kan dus starten.
Henk Geene, deskundige op het gebied van ouderen- en welzijnszorg ging uitgebreid in op de
terugtrekkende overheid in de zorg . Zijn boodschap was duidelijk. Ga ervan uit dat verzorgings- en
verpleegtehuizen steeds moeilijker toegankelijk worden. Zoek oplossingen voor de problemen van
het ouder worden zo veel mogelijk in de eigen omgeving en netwerken. Generaties geleden was dat
al normaal, maar gaandeweg heeft de overheid de oplossingen in eigen omgeving overgenomen. Nu
moet dat weer worden teruggedraaid. Volgens Henk Geene biedt Milsbeek in dat opzicht
ruimschoots kansen. Er is gemeenschapszin en er zijn veel sociale netwerken. Hij ziet dat wel goed
komen in Milsbeek.
Marian Adriaansen, deskundige op het gebied van moderne zorghulpmiddelen belichtte de
ontwikkelingen in de technologie. Moderne hulpmiddelen kunnen een rol spelen bij het oplossen
van specifieke zorgproblemen. Robots zijn bijvoorbeeld inzetbaar bij doe-taken. Gordijnen openen,
grasmaaien en stofzuigen zijn al bekende toepassingen. Ook bij het tegengaan van eenzaamheid
kan technologie een rol spelen. Alhoewel er aarzelingen zijn op dit gebied, blijkt uit onderzoek dat
inzet van robots hierbij zinvol kan zijn. Er is al veel mogelijk en er zal nog veel meer komen. Het zal
wel wennen zijn.
Mart van Boekel en Ronald Starrenburg sloten de bijeenkomst af. De conclusie was dat de
gemeenschap van Milsbeek veel potentie heeft voor “vitaal ouder worden”. Daarbij past niet alleen
een dorpsondersteuner, maar zeker ook het rijke verenigingsleven en bijvoorbeeld de huiskamer.
Mart bedankte Kitty Janssen nog met een bloemetje omdat Kitty de flyers voor de bijeenkomst in
heel Milsbeek heeft bezorgd. Ronald Starrenburg bedankte op zijn beurt Mart met een bloemetje
vanwege zijn geweldige inzet als “kwartiermaker dorpsondersteuner”.

