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Het project  Tegearre 

Vanuit Projectbureau Lifemaster hebben wij Stichting Mienskipssoarch uit Boarnsterhim 

middels advies en bemiddeling ondersteund in het opzetten van het project Tegearre. 

Hierbij is ook een koppeling gemaakt met leerlingen van Piter Jelles uit de diverse dorpen in 

Boarnsterhim. De betreffende leerlingen van Piter Jelles worden via hun M@S-coördinator 

op school geplaatst op individuele klussen of projecten van Mienskipssoarch in hun eigen 

dorp. 

 

Het project Tegearre is met name een klussen- en activiteitendienst. De jongeren hebben 

een enquête verspreid onder een deel van de inwoners van de dorpen, met het verzoek om 

deze in te vullen. Op deze enquête kunnen de inwoners aangeven of zij hulp nodig hebben 

bij bepaalde klussen en of zij behoefte hebben aan bepaalde activiteiten in hun buurt of in 

het dorp. De enquête is ingevuld door zowel oude als jonge burgers.  

 

Aan de hand van de resultaten van deze enquête zullen klussen uitgevoerd worden bij 

burgers thuis en zullen activiteiten georganiseerd worden door deze jongeren. Eventueel 

kunnen zij de hulp van vrijwilligers uit het dorp vragen. 

 

 

Stichting Mienskipssoarch 

De Stichting Mienskipssoarch in de gemeente Boarnsterhim stelt zich ten doel de 

leefbaarheid in de dorpen te vergroten voor jong en oud. Het moet goed voelen om in je 

dorp te wonen, je je ondersteund te voelen als je hulp nodig hebt en plezier te maken met 

elkaar.  

 

Mienskipssoarch wil door middel van o.a. het project Tegearre jongeren stimuleren en 

uitnodigen een maatschappelijke bijdrage te leveren ten dienste van medebewoners en 

zichzelf.  

 

Daartoe wil Mienskipssoarch  scholen, verenigingen, (zorg) aanbieders en de locale midden-

stand hierbij betrekken.  Door middel van Maatschappelijke Stages in het Voortgezet 

Onderwijs worden jongeren uit de dorpen in de gemeente uitgenodigd om aan leuke 

projecten te mee te werken en mee te denken. In een aantal dorpen is hiermee reeds 

begonnen, waar-onder in Grou. 

 

Mocht u meer willen weten over de activiteiten van Tegearre dan kunt u bellen met Stichting 

Mienskipssoarch , telefoon 0566-625151  

 


