Wat beweegt Doarpswurk?
We houden van Fryslân. We houden van de ruimte, van de rust. We voelen ons thuis in de
authentieke dorpen, ervaren de positieve kanten van de Friese gemeenschapszin. En wij
zetten ons in om al deze kwaliteiten te behouden, zonder stil te staan. En dat is maar goed
ook want Fryslân is in beweging. En dus bewegen wij mee.
Doarpswurk ondersteunt de dorpen. Dorpsbelangen en andere initiatiefgroepen werken met
onze steun aan leefbare, bruisende dorpen en denken bijvoorbeeld in dorpsvisie trajecten na
over hun toekomst. Dorpshuizen geven ruimte aan ontmoeten, aan vertier, aan scholing.
Vragen ons om advies en hulp om in alle voorwaarden te voorzien om dit mogelijk te maken.
Samen zorgen dorpshuis en dorpsbelang ervoor dat het in de dorpen goed wonen en werken
is. Wij helpen de vrijwilligers in de dorpen om dit alles mogelijk te maken. Daar ligt onze
kracht. En daarin vinden wij onze inspiratie.
We zien wat er op dit moment al verandert op het Friese platteland. We zien dat er regio’s in
Fryslân zijn die nu al de gevolgen ondervinden van de veranderende samenstelling van de
bevolking. We horen over de gevolgen voor de lokale economie, voor onderwijs, voor zorg.
Deze werkelijkheid dringt zich ook aan ons op. Het raakt de dorpen, het raakt de mensen en
dus raakt het ons werk.
Dorpen hebben een eigenheid in zichzelf. De gemeenschap is vaak hecht. Maar ook onder
dorpelingen is er een groeiend besef dat de wereld groter is. Dat ook op mondiaal niveau
grote veranderingen nodig zijn om de leefbaarheid op wereldse schaal intact te houden. We
bespeuren in ons werk de wil om daar samen aan te werken, maar horen ook dat er vragen
leven. Wie heeft welke rol? Wat kunnen we doen?
In deze periode van grote veranderingen en wezenlijke vragen is daarom een voortdurende
herijking van de positie en taken van Doarpswurk en het maken van keuzes noodzakelijk.
Nu verandering op vele niveaus en in vele facetten van ons werk in de dorpen gaande zijn,
zien we dit als belangrijkste taak voor Doarpswurk: het ondersteunen van de dorpen in de
vele veranderingsprocessen. We laten de creativiteit en de initiatieven aan de dorpen. Wij
makelen en schakelen. Wij brengen mensen en ideeën bij elkaar. We creëren het kader en
het enthousiasme om te leren te veranderen. We stimuleren solidariteit tussen dorpen
onderling. Zodat ze samen zaken voor elkaar krijgen in plaats van met elkaar te wedijveren
en voorzieningen delen.
Wij inspireren en laten ons inspireren. En door dat laatste dragen we dit alles uit zodat
anderen weer verder kunnen in hun proces. We nemen het werk niet over. Maar door onze
kennis, ervaring geven we wel een duw in de goede richting. We stralen vooral dit uit: het
besef dat wij samen een rol kunnen spelen in platteland dat verandert. Dat het ons niet
overkomt, maar dat we erbij zijn. En dat het een kant opgaat die we samen gewild en
gewenst hebben.
Zo bouwen we samen aan een Fries platteland met sterke sociale verbanden, met een
stevige lokale economie en dat alles bovenal met een duurzaam karakter. Zodat Fryslân
verder kan.

