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Adver to r ia l

‘Sint Jozef, hier voel ik mĳ  thuis’ (deel 5)

Sint Jozef en Meijel
De band tussen Sint Jozef en het dorp Meĳ el is sterk. Dat is altĳ d al zo geweest. En wat 
Sint Jozef betreft is de samenwerking en wisselwerking met het dorp van grote waarde. 
Voor het vĳ fde deel van de serie ‘Sint Jozef, hier voel ik mĳ  thuis’, spreken we Gea Roza 
(cliëntadviseur van Sint Jozef), Piet Basten (KBO Meĳ el) en Lien Hartman (Dorps-
ondersteuner). Alle drie zĳ n ze enthousiast over hun rol en de onderlinge samenwerking. 
Ze hebben een gezamenlĳ k doel: optimale zorg en welzĳ n voor de inwoners van Meĳ el!

Elkaar versterken
“In Meijel zijn er meerdere initiatieven die zich 

bezighouden met zorg en welzijn. Op zich loopt 

dat goed maar het is tegelijkertijd versnipperd. 

We hebben met elkaar besloten dat we nóg 

meer op elkaar willen aansluiten. Zo kunnen wij 

onze expertise op het gebied van ouderenzorg 

delen en daarmee elkaar versterken”, legt Gea 

uit. “Daar sluit ik me helemaal bij aan”, gaat Lien 

verder. “Als Dorpsondersteuner kom ik bij veel 

mensen thuis. Ik zie en hoor veel. De lijntjes 

met Sint Jozef en de KBO zijn kort. Voor mij is 

dat heel fi jn. Als het nodig is, kan ik een beroep 

doen op de thuiszorg of hulp bij het huishouden 

van Sint Jozef. En een andere keer is het inscha-

kelen van geschoolde ouderenadviseurs of vrij-

willigers van de KBO een passende oplossing.”

“De samenwerking met zowel 
Sint Jozef als de KBO is enorm 
pre� ig.”

Lien Hartman, Dorpsondersteuner

Infoloket Meĳ el
“Het Infoloket Meijel, waar we nu samen 

mee bezig zijn, is een mooi voorbeeld 

van onze samenwerking”, gaat Piet ver-

der. “Vanuit de KBO zijn wij een aantal jaren 

geleden gestart met het huidige Infoloket. 

Ons oud-bestuurslid Huub Grommen heeft 

hier destijds het initiatief voor genomen. 

Op dit moment zijn we samen met Sint Jozef, 

Vorkmeer en Lien Hartman in een speciale 

werkgroep bezig om dit Infoloket uit te brei-

den en onze krachten te bundelen. We willen 

straks hét punt zijn waar iedereen terecht kan 

voor alle vragen over zorg en welzijn in Meijel. 

Mensen kunnen met hun vragen bij het 

Infoloket terecht en worden op een deskun-

dige wijze doorverwezen. Door de intensieve 

samenwerking kunnen we gebruikmaken 

van elkaars expertise en de sociale kaart van 

Meijel. Het vernieuwde Infoloket zal in de loop 

van 2021 gaan draaien. Via de websites van 

KBO Meijel, Peelgeluk en Sint Jozef houden we 

u op de hoogte.” 

“Als je een brede 
samenwerking hebt, kun 
je ook preventief goed op 
bepaalde thema’s inspelen.”

Piet Basten, KBO Meijel

Thuis voelen
“In de samenwerking merken we dat we ons bij 

elkaar thuis voelen. Daar gaat het om!”  vervolgt 

Gea. “Niet alleen binnen Sint Jozef maar juist 

ook in het dorp. Met het Infoloket bereik je 

bovendien dat mensen de weg weten te vinden 

en dat maakt dat je je in Meijel welkom en thuis 

voelt in alle fasen van je leven met welke ach-

tergrond dan ook.” 
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