
Zorgzaam Losdorp van start – 10 april 2019 

Losdorp – Een gevulde zaal met inwoners uit het dorp zorgde op 10 april 

2019 voor een succesvolle start van het project Zorgzaam Losdorp. Ludiek 

introduceerde de bewonerswerkgroep Wmo op donderdagavond het nieuw te 

starten project. Een sketch nam de mensen met een knipoog mee in het 

leven van Losdorp in 2039. De boodschap en oproep aan het dorp tijdens 

deze lancering van Zorgzaam Losdorp: ´Samen aan de slag, met en voor 

elkaar!´ 

Voorafgaand aan Zorgzaam Losdorp heeft dezelfde werkgroep samen met 

dorpshuis De Bongerd een zogenaamde ‘Wmo scan´ uit laten voeren met 

Groninger Dorpen. De resultaten van deze scan zijn vertaald in een boekje. 

Dit boekje werd deze avond door het dorp officieel overhandigd aan de 

wethouder van Sociale Zaken en Wmo, de heer Meindert Joostens. Met 

Zorgzaam Losdorp wil het dorp gaan ontdekken welke 

leefbaarheidsvraagstukken er op hun af komen als het gaat om ouder 

worden, kwetsbaarheid en veilig kunnen blijven wonen in het eigen dorp. 

Daarnaast hoopt het dorp zelf met antwoorden te komen door wellicht nieuwe 

zorgzame initiatieven te tarten met elkaar en met partijen die daar verder bij 

nodig kunnen zijn. De gemeente Delfzijl en de provincie Groningen dragen 

beide bij aan de subsidie voor het project Zorgzaam Losdorp. Groninger 

Dorpen helpt Losdorp bij het begeleiden van het proces.  

Groninger dorpen gaan steeds meer aan de slag met zorgzame 

bewonersinitiatieven. Dorpen willen ook in de toekomst opgewassen zijn 

tegen verdwijnende (zorg)voorzieningen en bezuinigingen in de zorg. Het 

aanbieden van laagdrempelige hulp of een goed georganiseerd 

vrijwilligersnetwerk kan dorpen helpen bij het doel wat zij voor ogen hebben. 

Ook andere zorgoplossingen zoals dagopvang, een alternatieve woonvorm of 

een dorpsloket zijn denkbaar. Het platteland van Groningen telt momenteel 

ruim 120 zorgzame bewonersinitiatieven. De dorpen hebben hun krachten 

gebundeld in het netwerk Zorgzame Dorpen Groningen. Lees meer over dit 

netwerk op 

 


