PERSUITNODIGING
Datum: 11 mei 2021

Aftrap Pilot Hulpkaart
Wethouder Martin Velten, Astrid Jaspers van WOPiT, Bernadette Nijhuis van Carintreggeland en Ben van
der Weide van het Zelfregieteam nodigen u van harte uit voor de officiële aftrap van de pilot Hulpkaart
op 20 mei om 10.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (melden bij de receptie). De Hulpkaart is
een praktisch, eenvoudig en preventief kaartje voor in de broekzak.
Iedereen die iets overkomt, is op dat moment kwetsbaar. Hoe fijn is het als degene die jou op dat
moment helpt, snel hulp of zorg kan verlenen? Een hulpkaart is een middel dat inzichtelijk maakt welke
hulp jij nodig hebt, wie gebeld kan worden en waar (eventueel) rekening mee moet worden gehouden.
In Borne is een pilot gestart met de Hulpkaart.
Vanuit de pilot doen WOPiT (Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente) en Carintreggeland mee om de
kaart bekendheid te geven. Op basis van de pilot onderzoeken de initiatiefnemers hoe zij de Hulpkaart
beschikbaar kunnen stellen voor alle inwoners van Borne die hier behoefte aan hebben.
De kaart geeft mensen vertrouwen en hun naasten een gevoel van veiligheid en dus minder zorgen. Ook
voorkomt het onnodige escalaties van lastige situaties en draagt het bij aan de veiligheid van de persoon
zelf en aan de veiligheid in de wijk.
De Hulpkaart in Borne is een initiatief van het Zelfregieteam Borne waar alle inwoners van Borne baat bij
kunnen hebben. Gemeente Borne ondersteunt en faciliteert het Zelfregieteam bij deze pilot.

= = = = = = = = = EINDE BERICHT = = = = = = = = = =
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mieke Ligtenberg,
communicatieadviseur gemeente Borne, telefoon 074 – 2658 690.
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