
Wat doet Salut?

Salut legt verbindingen. Tussen vragen en oplossingen, tussen maatschappelijke

initiatieven en tussen mensen onderling. Daar waar mensen vastiopen of de weg

niet weten, bieden wij een helpende hand. Salut biedt alle inwoners van Hof van

Twente één centraal loket voor al hun vragen over wonen, welzijn en zorg,

opvoeding, werk, vrie tjd. gezondheid, financiën, scholing en sport

Werkvelden bij Salut

« _ Indïvíduele cliëntondersteuning: ouderenadvies, mantelzorg. kinderen of

volwassenen met een beperking, maatschappelijk werk

e Jeugd- & jongerenwerk

« Vrijwiligerszaken

* Opbouwwerk

+ Projecten: 0.a. Tafeltje Dekje, Taalpunt, De Omslag, SOEK, Meer bewegen

voor ouderen, Levensboek.

Werkwijze Salut

Heb je een vraag of idee neem contact op met Salut, samen met jou gaan we op

zoek naar een oplossing of aanpak. Hieraan zijn geen kosten verbonden

saluL.

Elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.30 uur, op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon 0547 - 26 00 53 Website www.salut-welzijn.nl

E-mail info@salut-welzijn.nl Facebook SALUT. en JONG IN DE HOF

Even binnenlopen kan ook:

Rozenstraat 2a, 7471 JN Goor: alle werkdagen

Averinkstraat 30, Delden: dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend

Burg. de Beauforlplein 3, Markelo: dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend

Buurtbemiddeling

Voel je fijn in je eigen huis
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Voel je fijn in je eigen huis

Goed contact met je buren is goud waard. Maar soms wordt de relatie met je

buren flink op de proef gesteld. De buurkinderen trappen de bal steeds n je

tuin, de boom in hun voortuin neemt bij jou al het zonlicht weg, of de rook van

hun houtkachel trekt jouw slaapkamer in waardoor je slecht slaapt.

Zulke ergernissen kunnen leiden tot conflicten en ervoor zorgen dat je je

onprettig voelt in je eigen huis. Wil je werken aan een duurzame oplossing?

Schakel dan buurtbemiddeling in. De coördinator luistert en bekijkt met je of het

probleem voor bemiddeling geschikt is

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is een goed voorbeeld van burgers die actief bijdragen aan

veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk. Buurtbemiddeling

zorgt ervoor dat buren die problemen hebben met elkaar weer met elkaar in

gesprek gaan om samen een oplossing te vinden voor hun contlct.

Buurtbemiddeling heeft de meeste kans van slagen als je tjdig aan de bel trekt

Zo voorkom je dat de situatie escaleert en je bijvoorbeeld de politie, de

woningbouwvereniging of de gemeente moet inschakelen.

Hoe werkt het?

Buurtbemiddelaars zijn vrijwiligers die getraind zijn om beginnende conflicten te

helpen oplossen. De bemiddelaars gaan eerst met jou in gesprek. Daarna

proberen ze met je buren te praten om hun kant van het verhaal te horen. Als

jullie beiden het ermee eens zijn, dan maken de bemiddelaars een afspraak

voor een gezamenlijk gesprek op neutraal terrein, bijvoorbeeld bij Salut. Tijdens

dit gesprek maken jullie afspraken met elkaar

Let op: de bemiddelaars zijn geen rechters en geven geen oordeel. Ze helpen

alleen om het contact en de communicatie tussen jou en je buren te verbeteren

en het gesprek in goede banen te leiden.

Buurtbemiddeling aanvragen

Buurtbemiddeling is gratis voor bewoners in de gemeente Hof van Twente. In

de gemeente Rijssen-Holten is buurtbemiddeling gratis voor huurders van

Viverion.

Voor buurtbemiddeling kom, bel of mail je naar Salut, Rozenstraat 2a in Goor,

telefoon: 0547 — 26 00 53, e-mail: info@salut-welzijn.nl. Coördinator

buurtbemiddeling Bbespreekt vervolgens met jou wat het probleem is en

gaat op zoek naar twee geschikte buurtbemiddelaars


