
Gerry 
Bukkems

Fragment 
uit het 

verhaal van

‘Belangrijk om iets voor een 
ander te betekenen’ 

Tot voor een paar jaar geleden was Gerry Bukkems (60) 

full time fanatiek fondsenwerver voor goede doelen via het 

bedrijf Annie-Connect. Totdat het noodlot toesloeg en ze 

na een jarenlange ziekte afgekeurd werd. Ze onderging de 

laatste jaren drie operaties aan haar nek, pols en rug van-

wege een aandoening waarbij de zenuwen uitvallen en erg 

veel pijn veroorzaken. Het is een wonder dat ze loopt, want 

in een been heeft ze nauwelijks gevoel, wat weer doorwerkt 

in haar evenwichtsgevoel. In de winter heeft ze enorm veel 

last van haar ziekte. “Maar ik blijf positief in het leven staan. 

Anders hou je het niet vol’. Gerry zwemt veel en probeert zo 

veel mogelijk te bewegen. Samen met haar man, die zelf 

halfzijdig verlamd is. Hij hielp haar door de moeilijke pe-

riodes heen toen ze noodgedwongen veel in bed verbleef.

Digitaal platform
ZORGZAAM WEERT

HART VOOR
BURGERS

op zoek naar 
nieuwe 

verbindingen 
en oplossingen!

DEEL OOK  UW VERHAAL!

... Lees verder op www.hartvoorburgers.nl

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep ‘Wat speelt er in Weert?’ komt 

voort uit een burgernetwerk dat de samenwerking 

is aangegaan met de lokale media, zoals Dagblad 

de Limburger en WeertdeGekste. Voor wijk- en 

dorpsraden en andere platforms kan deelname 

aan dit nieuwe media- en burgerplatform specifieke 

nieuwe informatie en perspectieven opleveren.

Mede mogelijk gemaakt door:

WIJK- & DORPSRADEN
WIJK- & DORPSRADEN
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Met de invoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) wil de overheid dat mensen 
weer meer naar elkaar om gaan kijken. Burgers 
uit de ‘energieke samenleving’ zijn aan zet!
Hoe pakt dat uit in Weert? Weten mensen elkaar 
te vinden? Krijgen mensen die dat hard nodig 
hebben de zorg die ze nodig hebben? Voldoet die 
zorg? Hoe redden mensen zich van dag tot dag? 
Dat is wat Hart voor Burgers van u wil weten. 
Wat speelt er in uw wijk, straat of dorp? Geef uw 
reactie op hartvoorburgers.nl.

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor 
de organisatie en uitvoering van de de Wmo. Taken 
waren voorheen landelijk georganiseerd, maar 
zijn nu de verantwoordelijkheid van gemeenten 
geworden. Dit moet volgens  de landelijke overheid 
leiden tot zorg en hulp op maat. Burgers zijn nu ook 
meer verantwoordelijk voor de zorg en hulpverlening 
die zij nodig hebben. Meer keuzevrijheid en meer 
autonoom. Een hele verandering met vroeger.. We 
zijn nu een jaar verder… Hoe pakt  de invoering van 
de Wmo in Weert uit? 

Wmo in Weert
Waar lopen de mensen die hulp nodig hebben en 
de gemeente tegenaan? Waar zitten de knelpunten 
en welke oplossingen zien we verschijnen? 

Burenhulp en mantelzorg
Nemen Weertenaren de hen toebedachte 
verantwoordelijkheid ook op zich? Komt de 
burenhulp en mantelzorg ook tot stand? Met 
vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken. 
Weten mensen die hulp nodig hebben dat ze bij de 
gemeente kunnen aankloppen? 
Hebben ze die weg inmiddels ook gevonden?

Ervaringen met zorgverleners
Welke ervaringen hebben mensen met de gemeente 
en de organisaties die zorg en hulp bieden? 
Vinden de mensen ook de hulp die ze zoeken? De 
organisatie is nu ook anders geregeld. Hoe ervaart 
u dat als zorgvrager of zorgverlener? Is die hulp en 
zorg ook voldoende? 

Grote en kleine hulp
In de praktijk blijkt dat familie, buren of mensen in 
de straat elkaar graag helpen. 
Dat kan om kleine dingen of grote dingen gaan. 
Waar heeft u behoefte aan? Hulp bij het onderhoud 
van de tuin? Een gezellig gesprek? Of hulp bij het 
invullen van ingewikkelde formulieren? 

Iedereen beleeft dat anders. Iedere situatie is uniek. 
Wat speelt bij u? Bij u in de buurt? Bij uw vader of 
moeder? Voldoet de ‘mantelzorg’ door familie, buren 
of bekenden. Kent u gevallen van mantelzorgers die 
overbelast raakten? Ook de zorg die hulpverleners 
mogen en kunnen geven is veranderd. De kosten en 
beschikbare tijd spelen daarbij ook een grote rol. 

Ernstige beperkingen
En de mensen met ernstige beperkingen? Mensen die 
zelf niet de vaardigheid hebben om ondersteuning 
aan te vragen en niemand hebben of kennen om 
hen daarbij te helpen. Hoe krijgen ze de benodigde 
zorg?

Op zoek naar 
ervaringen
Hart voor burgers is op zoek naar die 
ervaringen. Heeft u zo’n verhaal, deel dit  
met Hart voor Burgers. Over de praktijk 
van alledag. De nare ervaringen, maar 
ook de oplossingen die mensen met elkaar 
weten te bedenken. Nieuwe oplossingen die 
zijn uitgeprobeerd en die zijn gelukt. Die 
praktijkervaringen hebben we hard nodig. 
Om van te leren. Om door te geven, te delen, 
zodat ze zich vermenigvuldigen. 

Vertel uw verhaal, al dan niet anoniem op 
www.hartvoorburgers.nl. Dit platform zorgt 
dat het bredere bekendheid krijgt. Dat we 
samen op zoek gaan naar oplossingen en 
goede voorbeelden. Met de media in Weert. 
Met de zorgverleners en de mensen in de 
straat of wijk.
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