Vrijwillige Hulpverlening Gorssel
In februari 1978 is in de gemeente Gorssel de Vrijwillige Hulpverlening Gorssel
(VHG) van start gegaan. Deze organisatie is in het leven geroepen voor
zogenaamde hand- en spandiensten. Daar waar de kortstondige hulp of noodhulp
nodig zal zijn, kan de VHG inspringen.
In Almen waren Mevr. Bakker en Mevr. Ruiterkamp de eerste contactpersonen.
In de begintijd werd veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid van vervoer,
medicijnen halen, wandelen en boodschappen doen. In Almen was dat niet echt aan
de orde, want hier functioneert de burenhulp nog voortreffelijk. Door alle jaren heen
blijkt ook, dat de aanvragen voor hulp in Almen minimaal blijven.
Als je de diverse jaarverslagen doorleest, zijn er toch nog wel enkele opmerkelijke
dingen gebeurd.
Zo heeft men in een bepaald jaar een tijdje de wijkverpleegster vervangen bij het
wassen van een patiënt.
Ook zijn we ingesprongen toen een moeder haar been brak, er moest die avond wel
eten gekookt worden. De volgende dag werd het door de reguliere hulpverlening
overgenomen.
Na een aantal jaren kwamen er verschillende taken bij. Sommige hebben een lang
karakter gekregen. Een voorbeeld hiervan is het koffieschenken, wat op de Borkel
gebeurt. Later is dit een vaste ploeg vrijwilligers gaan doen.
Tegenwoordig komen de meeste aanvragen voor hulp via de Centrale Meldpost van
de gemeente Gorssel binnen. De medewerkers daar bekijken bij welke organisatie
de hulpaanvraag onder gebracht kan worden.
Als het niet direct lukt, dan is er een keer in de drie weken overleg met
afgevaardigden van alle organisaties, om tot een oplossing te komen.
Meestal lukt dit wel. In de gemeente Gorssel word op dat terrein prima
samengewerkt.
Voor Almen zal de burenhulp ook in het nieuwe millennium zeker blijven bestaan.
Wanneer er dan nog hulpvragen komen lossen we die met de hulp van de
vrijwilligers op. Ik hoop dat de VHG in de komende tijd overbodig zal worden, omdat
dan blijkt dat alles goed geregeld is en voor alle hulp wordt gezorgd.
Roelien Klooster.

