Titel: “We willen het leefbaar houden in Mariahout”
Subtitel: Manita Herregraven nieuwe dorpsondersteuner van Mariahout
Mariahout – Sinds een paar weken is Mariahout voorzien van een nieuwe dorpsondersteuner.
Manita Herregraven volgt Berrie van den Waardenburg op in de kleinste kern van Laarbeek. Dat is
dan ook meteen de reden waarom Manita’s voorkeur uitging naar Mariahout.
Affiniteit met een kleine kern
“Ik kom zelf uit Zeeland, bij Uden. Dat is ook een klein dorpje. Ik heb daar affiniteit mee”, vertelt de
kersverse dorpsondersteuner. Manita komt in Mariahout in een warm bad terecht. “Naast de
dorpsondersteuner werken we in Mariahout met een dorpsondersteuningsteam van zes personen.
Allemaal inwoners van Mariahout, die veel mensen kennen en zo de ogen en oren van het dorp zijn.
Het is fantastisch wat zij doen.”
Manita
Sinds 2008 is Manita werkzaam voor ViERBINDEN. Tot vorige maand werkte zij daar als coördinator
vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage. Ook zette zij de dorpsservicepunten mee op en heeft ze
het maatjesproject gecoördineerd. Manita gaat 15 uur in de week aan de slag als dorpsondersteuner
van Mariahout. “Ik heb er heel veel zin in. Ik heb Mariahout leren kennen als een zeer actief dorp,
waarbij veel mensen zich vrijwillig inzetten voor elkaar en voor hun dorp.”
Verwevenheid
Manita pakt haar werkzaamheden op samen met het dorpsondersteuningsteam. Deze groep bestaat
uit Maria Gottenbos, Mariet Vermeulen, Martien van den Heuvel, Jacques Lukassen, Frans Habraken
en Ger Aarts. Een aantal van deze personen vervullen niet alleen een functie in het
dorpsondersteuningsteam, maar zitten bijvoorbeeld ook in Zorg om het Dorp en de WMOadviesraad. “Op deze manier zit ons team heel breed in de kern verweven”, vertelt Ger Aarts.
Doelstelling
Als dorpsondersteuner wil Manita graag zoveel mogelijk personen en verenigingen in Mariahout
leren kennen. “Met het oog op de toekomst is het onze taak om mensen zoveel mogelijk in hun eigen
kracht te zetten. We willen verbindingen leggen in het dorp. Ons doel uiteindelijk is om Mariahout
leefbaar te houden.” Manita zal in haar nieuwe functie daarom veel op pad gaan. “Ik ga heen waar
de vraag ligt.”
Elkaar helpen
Inwoners die vragen hebben over de zorg, welzijn en leefbaarheid in Mariahout kunnen aankloppen
bij het dorpsondersteuningsteam. Martien van den Heuvel: “Geen één vraag is te gek. Wij krijgen
hier heel veel diverse verzoeken. Dat kan gaan om een juridische kwestie waar mensen geen raad
mee weten, het invullen van papieren, maar ook hulp voor het in huis plaatsen van bijvoorbeeld een
wasmachine .” Ger vult aan: “Wij helpen de mensen met het oplossen van dit vraagstuk. Daarnaast
leggen we op dat moment ook verbindingen tussen mensen en proberen we het zo te krijgen dat de
inwoner een volgende keer het probleem wellicht zelf op kan lossen.”

Groot netwerk
Zowel Manita, Ger als Martien ziet het grote netwerk van het dorpsondersteuningsteam als een
groot pluspunt. Martien: “Heel veel mensen kennen ons, waardoor de drempel laag is om bij ons aan
te kloppen. Zoveel mogelijk vragen proberen wij op te lossen. We weten van elkaar wie waar goed in
is. Mocht het ons niet lukken, dan brengen we de betreffende persoon in contact met de juiste
instantie.”
Contact
Voor het dorpsondersteuningsteam kunnen inwoners op woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur
en op donderdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur terecht bij het dorpsservicepunt in het Buurthuis.
Wie contact wil leggen met Manita kan haar bereiken door te mailen naar
mherregraven@vierbinden.nl of te bellen naar 06-48532893 of 0492-782902.

