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Verslag van de gratis informatiebijeenkomst voor ouders in Gemonde op 19 maart 2018
Vol verwachting stonden wij, Ad Bruijnel, Jos Geerts, Thea Tilburgs en Debbie van
Brandwijk, allen vrijwilligers bij Dorpstafel Gemonde, samen met Lieke van Esch van
Kindercoachpraktijk Bij Lieke klaar in ’t Schufke om de bezoekers te ontvangen. Hoeveel
mensen zouden er komen naar de door ons gezamenlijk georganiseerde
informatiebijeenkomst voor ouders van basisschoolleerlingen met als thema Heppie!?
kinderen & emoties? Het was immers de eerste keer dat wij voor deze doelgroep iets
organiseerden.
Toen het zaaltje even na half acht gezellig vol zat met zestien moeders, konden we met een
gerust hart beginnen. Debbie van Brandwijk nam de gelegenheid te baat om het voor de
Dorpstafel ‘nieuwe’ publiek in vijf minuten de geschiedenis, het doel en alle activiteiten die
inmiddels onder Dorpstafel Gemonde vallen uit de doeken te doen. Ook deed zij een oproep
voor een nieuwe vrijwilliger die het team in de toekomst kan helpen bij het organiseren van
soortgelijke bijeenkomsten. Daarna volgde Jos Geerts met uitleg over het doel en gebruik
van de onzedorpstafelwebsite (www.onzedorpstafel.nl) voor vraag naar en aanbod van
vrijwilligers. Hij grapte dat het hem opviel dat er op een avond voor ouders alleen moeders
kwamen opdagen, waarop een moeder liet hem weten blij te zijn er ook eens alleen op uit te
kunnen op een doordeweekse avond. Jos kreeg een aantal vragen te beantwoorden, onder
andere of het mogelijk is om eerst te weten te komen van wie een vraag komt, voordat je
besluit om die persoon te gaan helpen als vrijwilliger. Dit omdat de advertenties van vraag
en aanbod beperkte informatie over de persoon weergeven. Door bemiddeling van iemand
van de Dorpstafel is dit inderdaad mogelijk.
Vervolgens kon Lieke van Esch met haar interactieve presentatie beginnen. Met dank aan
onze collega-vrijwilligers van de Heemkundevereniging die hun beamer aan ons uitgeleend
en zelf geïnstalleerd hadden. Lieke bleek zeer kundig en rustig haar verhaal te kunnen doen
en kreeg veel persoonlijke voorbeelden van lastige situaties waar zij goed advies voor gaf.
Tijdens de pauze werd er gezellig verder gepraat, onder andere over het emotiekaartje dat
Lieke de moeders had gevraagd te kiezen en met elkaar te bespreken. Dit onder het genot
van een kop koffie of thee die tegen een vrijwillige bijdrage werden geserveerd. Na het
tweede deel van de presentatie konden de bezoekers zich inschrijven voor een door Lieke in
juni te geven workshop over dit onderwerp en stonden er boeken over emoties en
emotieverwerking klaar om te worden ingekeken of gekocht.

De wijkmakelaar van de gemeente, Mike Venrooij, was ook aanwezig en kon met een aantal
moeders meteen overleggen over plannen die zij hebben voor een nieuw burgerinitiatief in
het dorp. Al met al een succesvol verlopen avond en voor herhaling vatbaar wat ons betreft.
Als je interesse hebt in een soortgelijke avond voor ouders en hiervoor een passend thema
weet, dan horen wij graag van je via een bericht op onze Facebookpagina:
www.Facebook.com/DorpstafelGemonde2016/ of een e-mail aan
gemonde@onzedorpstafel.nl

