Stichting OSO-Rotterdam
KvK nummer: 73010324

Samenvatting vergadering 2 oktober 2019
Bestemd voor onze relaties.
1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen van belang.
3. Samenwerkingsagenda Rotterdam, ouder en wijzer
Wij hebben aan Sven de Langen en Bas Kurvers een brief gestuurd met daarin onze
toenemende zorgen over het woningbeleid. Met name de sociale huurwoningen en alle
problematiek daarom heen vragen om een reactie vanuit de politiek. Helaas hebben wij
nog geen reactie mogen ontvangen.
Ook wethouder Grauss heeft van ons een brief gehad waarin wij aandacht vragen voor
de ontwikkelingen op het gebied van de Matelzorg in Rotterdam. Deze ontwikkelingen
zijn zorgelijk. Ook hier mochten we nog geen reactie ontvangen.
4. E-health
Dit neemt een grote vlucht en lijkt het nieuwe modewoord te zijn. Veel bedrijven en
organisaties hebben hier iets over te melden en hopen allemaal hier ook iets aan te
verdienen. Hierdoor ontstaat een enorme versnippering wat de communicatie niet ten
goede komt. Wat echter veel kwalijker is, is dat er geld uitgegeven wordt aan allerlei
bijeenkomsten waarin, zo lijkt het, het wiel weer opnieuw wordt uitgevonden. Dit geld
zou beter besteed kunnen worden aan zaken als hoe we ouderen leren om te gaan met
allerlei nieuwe technieken, meer en wellicht betere voorlichting te geven zodat het
imago onbekend is onbemind vermindert.
5. 75+ bezoeken.
Deze zijn inmiddels uitgebreid naar gesprekken met nabestaanden en nieuwkomers.
Hoewel dit alles goed verloopt blijft er een groep die niet te bereiken is.
6. Armoedebeleid.
Vanuit de Brede Raad hebben we vernomen dat het armoedebeleid in Rotterdam een
stuk vereenvoudigd is. Mensen die aankloppen voor hulp op dit gebied worden meteen
geholpen doordat er direct geïnventariseerd wordt wat voor problemen er spelen en
welke hulp er nodig is. Mensen krijgen daarnaast een duidelijke map mee waarin
allerlei papieren overzichtelijk zijn opgeborgen. In de map wordt veel met plaatjes
gewerkt zodat ook mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven dingen
kunnen begrijpen.

7. Mooi initiatief.
De moskee in Overschie heeft een tijdje geleden een mooi initiatief gelanceerd. De
imam heeft diverse groepen uit de wijk zoals ouderen, jongeren en diverse
bewonersgroepen uitgenodigd in de moskee. Dit als een soort kennismakingsbezoek.
De dominee van de grote kerk heeft dit overgenomen en ook de deuren van de kerk
opengezet voor iedereen in de wijk. Beide evenementen waren een groot succes.

