
De Brug, 5 februari 2015 

Met elkaar voor Mekaar heeft een 

Dorpstafel in de steigers 
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BERLICUM - Samen de schouders eronder en de handen uit de mouwen. Zonder 

lidmaatschap, formulier of ander gedoe, elkaar bijstaan, kennis en talent delen, om hulp 

vragen of hulp verlenen. Kortom elkaar ondersteunen daar waar nodig. Dat is het idee 

achter de Dorpstafel die, onder de vlag van Met Elkaar Voor Mekaar, momenteel 

opgezet wordt. Een echte waar aangeschoven kan worden en een online versie waar in 

beide gevallen, vraag en aanbod samengebracht gaan worden. 

Door Wendy van LIjssel 

Onder de vlag van Met Elkaar Voor Mekaar (MevM) werden verleden jaar een aantal 

bijeenkomsten belegd waarbij alle projecten, die onder de vlag van genoemd burgerinitiatief 

lopen, aan iedereen die er actief bij betrokken is en verdere belangstellenden gepresenteerd 

werden. Doelstelling was niet alleen om iedereen bij te praten in alles wat gaande is en na te 

denken over nieuwe initiatieven maar zeker ook om elkaar te leren kennen en waar mogelijk 

gebruik te maken van elkaars kennis en talent. Dat is meteen ook de kracht van MevM en 

waar zij voor staan. De formule is met recht een succes te noemen want in de relatief korte 

bestaanstijd zijn er al circa 150 mensen actief geweest of nog bij allerlei projecten. Van 

bijvoorbeeld een succesvolle actie met zonnepanelen, het meedenken over de herinrichting 
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van het Mercuriusplein als ook het onlangs geïntroduceerde energiecafé. MevM is, dankzij 

vele vrijwilligers, op tal van fronten actief.  

Tijdens de genoemde informatieavonden ontstond het idee voor het opzetten van een 

Dorpstafel. Een initiatief van Karin Brouwers uit Berlicum die intussen samen met Caspar 

Looijaard, Suzanne van der Pluijm, Ger Jan Bömer, Hella Bosch en Rien van den Boom, 

bezig is om het plan uit te werken. “We willen een ontmoetingsplek creëren, een zogenaamde 

Dorpstafel, waar mensen aan kunnen schuiven die oftewel hulp nodig hebben bij het een of 

ander of tijd over hebben om hulp te bieden. Van tuinklusjes, tot het uitlaten van de hond of 

iemand zonder vervoer ergens naartoe brengen. Dat kan eigenlijk van alles zijn. Het moet een 

plek worden waar vraag en aanbod samen komen. Zowel eentje waar je naartoe kunt komen 

als een digitale versie in de vorm van een site ”, aldus Karin enthousiast. Vooral 

laatstgenoemde is volgens Caspar en Karin belangrijk. “Voor veel mensen is het best een 

hobbel om echt ergens binnen te stappen om hulp te vragen. Een site neemt om te beginnen 

die drempel weg. Mensen kunnen ook daar kijken hoe het werkt en er hun vraag of aanbod 

neer leggen”, legt Caspar uit. De site komt er niet alleen voor de Dorpstafel maar in nauwe 

samenwerking met Partis, Wijkplein Gestel en Leefbaarheidsgroep Gemonde. “Het mag wel 

lokaal onderscheidend zijn, maar uiteindelijk zijn er in de hele gemeente Sint Michielsgestel 

diverse partijen/instanties bezig met goede initiatieven. Het is een hele goede zaak om dat 

onder één site onder te gaan brengen”, weet het tweetal.  

Terwijl enerzijds gesprekken gevoerd worden over de digitale versie wordt ook overleg 

gevoerd over de fysieke dorpstafel die als het aan de initiatiefnemers ligt, zij bij voorkeur 

enkele dagdelen in de week bij Den Durpsherd zouden willen opzetten. “We zien dit initiatief 

ook als een verlengstuk van wat er op zorggebied aan het gebeuren is. De overheid trekt zich 

terug en lost niet alles meer op. Er wordt (veel) meer van mensen zelf gevraagd. Niet iedereen 

heeft een brede achterban en er zijn ook best mensen die wat tijd over hebben en zich willen 

inzetten voor hun medemens. Het is de bedoeling om deze partijen met elkaar in contact te 

brengen en elkaar vooruit te laten helpen. Het is echt Met elkaar Voor Mekaar”, aldus Caspar 

en Karin opgewekt. Er wordt druk gewerkt aan het uitwerken en op poten zetten van alles 

maar er is natuurlijk altijd ruimte voor meer mensen die zich ook met dit initiatief bezig 

willen houden. Caspar en Karin: “We hebben te zijner tijd onder andere enkele dagdelen een 

gastheer/gastvrouw nodig en iemand die vraag en aanbod gaat coördineren. We zijn trouwens 

altijd op zoek naar mensen die willen meedenken, doen en beslissen. Iedereen is welkom”. 

Mensen die na bovenstaande geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen via 

MEVMDorpstafel@ziggo.nl of voor meer info www.metelkaarvoormekaar.nl 

 


