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1977 – 2017
Beste mensen,
In de afgelopen maanden zijn we druk
doende geweest met de organisatie
van ons 40 jarig jubileum. Een mijlpaal
in de geschiedenis van het GOW. Kijken we terug op al die jaren dan zijn
er vele contacten met mensen ge-

weest die een hulpvraag hadden. Al
deze mensen zijn in al die jaren door
talloze medewerkers en vrijwilligers
met een tomeloze inzet ondersteund.
Ik noem onze vrijwilligers altijd het
“Goud Goed” van de organisatie.
Waar zou het GOW nu staan zonder
al die honderden vrijwilligers? Ik kan
het me niet meer voorstellen.
In al die jaren is er door het GOW veel
goodwill en vertrouwen opgebouwd
tussen de Kempische mens, opdracht-

gevers en ketenpartners. Was het in
het begin vooral een kartrekkersrol zoals Jules de Corte het verwoordde, nu
is het vooral een verbindende rol die
het GOW tot in de haarvaten van de
kleine kernen heeft.
Het GOW stond vroeger voor Gecoördineerd (Bejaarden) Ouderen Werk
de Kempen.
Daar is het
GOW
ook
bekend mee geworden; er zijn voor de
ouderen en hun organisaties in de
Kempen. De naam Gecoördineerd Ouderen Werk gebruiken we echter al enkele jaren niet meer. Het GOW heeft
zich in die 40 jaar naar een organisatie
ontwikkeld, die er voor alle kwetsbare
burgers in ons werkgebied is. Een werkgebied dat zich uitstrekt over 5 gemeenten; Bergeijk, Bladel,
Eersel, Reusel-De Mierden en Waalre,
in totaal 23 kerkdorpen en een werkgebied van 68000 inwoners.

Die verbindende rol om mensen bij elkaar te brengen en er voor de kwetsbare mens te zijn is dan ook de reden geweest waarom we onze naam gewijzigd
hebben in

GOW Welzijnswerk
Ook de opdracht van het GOW is in die
40 jaren veranderd. Van een aanbod
gestuurde organisatie gericht op ouderen, naar een vraag gestuurde organisatie rondom wonen, welzijn en zorg en
vervolgens naar een resultaatgerichte
organisatie in de participatiesamenleving. Daaraan zie je toch dat de tijd
waarin we leven en werken altijd weer

Eijndhoven, mevrouw Ans Verdonschot
en de directeuren Jan Kortbeek en Jules de Corte ieder op hun eigen
positieve wijze hun steentje hebben bijgedragen aan het Welzijn
van de Kempische mens. Daarnaast
mag de medewerker van het eerste uur
Thea Takken en vele van haar collega’s
niet onvermeld blijven.
Op 27 januari a.s. vieren we met onze
vrijwilligers, opdrachtgevers, ketenpartners en genodigden ons 40 jarig jubileum. Ik zie er naar uit om u allen daar te
mogen ontmoeten.
Laoten wu eur mee zun allu un
schon fisje van maoken!
Hartelijke groet, mede namens het bestuur en de medewerkers van het GOW
Welzijnswerk.
Arno Heesters, directeur

bepalend is voor de keuzes die gemaakt worden.
Dat is een proces van 40 jaar geweest
waarin vele bestuursleden zoals de
heer Jan Verhagen, mevrouw Nellie
van den Akker, mevrouw Marianne van
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