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in onze wereld van omzien naar elkaar is samen
werken vanzelfsprekend. samenwerking maakt 
dat we elkaar steeds beter leren kennen en weten 
wat we aan elkaar kunnen hebben. Ook betekent 
goed samenwerken, dat we snel en gericht 
onder steuning kunnen bieden.

samenwerken zit in het dna van stichting Welzijn 
lingewaard. in dit jaarverslag staan mooie voor
beelden van samenwerking. tussen organisaties, 
vrijwilligers, inwoners en ketenpartners. het pand 
aan de cuperstraat laat zien hoe verschillende 
organisaties samen zorgen dat inwoners snel en 
laagdrempelig geholpen worden. Bijvoorbeeld 
aan kleren bij Over & Weer, het aanvragen van 
een Meedoenregeling of geschikt vrijwilligerwerk 
vinden. door de onderlinge samen werking kun
nen mensen weer meedoen aan de samenleving.

2018 stond volop in het teken van samenwerking. 
het netwerkcafé, lingewaardsport!, naschoolse 
programma’s, ontmoetingsmomenten voor 
mensen met geheugen problemen, samen
werking tussen de wijkagent en straatcoach, 
deelname aan de revitalisering van de zilverkamp 

2018: Sterk in  
Samenwerking!

in huissen, de eerste editie van Blitzz, een 
jongerenfeest voor en door jongeren. zomaar wat 
voorbeelden van samenwerking waarin de sociale 
verbinders van sWl een rol hebben gespeeld. 
Mooi om onderdeel uit te maken van de linge
waardse samenleving en op zoveel verschillende 
fronten actief te zijn. deze samenwerking draagt 
bij aan een leefbaar lingewaard waar iedereen 
zich gezien en gehoord voelt! 

Rita SpikkeR, DiRecteuR/beStuuRDeR

“door de onderlinge
samenwerking, kunnen 
mensen weer meedoen 
aan de samenleving”



vier jaar geleden zochten ze elkaar op, de sport 
& cultuurcoaches en Fysiotherapeut Marten van 
der Ploeg uit angeren. sindsdien zijn, dankzij 
deze prettige samenwerking, veel initiatieven 
ontstaan om mensen in beweging te krijgen  
en te houden.

het is begonnen met het netwerkcafé zorg en 
Welzijn waarin Marten samenwerkte met sport  
& cultuurcoach Melissa. Marten: “Omdat iede
reen tegen woordig zijn eigen tokootje heeft, zijn 
we het netwerkcafé begonnen. alle poppe tjes in 
het veld van zorg & welzijn kunnen elkaar daar 
ont moeten. het is belangrijk dat we elkaar ken
nen en weten wat we doen om mensen vanuit 
een multidisciplinaire aanpak te kunnen helpen. 
Jullie zijn sterk in verbinding en communicatie en 
ik was bekend met het netwerk van zorg
aanbieders. een geslaagde formule die 
uitgegroeid is naar inmiddels 100 deelnemers.”

Marten benadrukt dat bepaalde initiatieven 
zonder de inzet van de sport & cultuurcoaches 
niet van de grond zouden komen. initiatieven die 
veel bijdragen aan het welzijn van mensen. 
“Mensen die uit een zorgtraject komen, moeten 
zo snel mogelijk weer mee kunnen doen. daar
voor heb je initiatieven nodig als de galm pro
jecten en Bewegen op recept. Wandeluurtjes  
en leefstijlcoaching zijn nodig om  zorg  
te voorkomen.” 

“de kunst van het coachen is  hierbij om de grote 
lijnen uit te zetten, mensen te enthousiasmeren, 
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sPOrt & cultuur

de SoCiale 
verbinderS  
in het web
Quint van De ven in geSpRek  
met maRten van DeR ploeg

waardering te geven en als achterwacht te blijven 
functioneren. daarnaast ruimte te laten aan de 
vrijwilligers  om het verder zelf in te vullen.  
dat heb ik zelf altijd als prettig ervaren.” 

volgens Marten is sWl onmisbaar in dit spinnen
web van aanbieders om hoofd en bijzaken uit 
elkaar te houden en verbindingen te leggen. 
zoals de verbinding tussen zorg en sport, iets 
waar lingewaardsport!, waar Marten in de kern
groep zit, zich hard voor maakt. 

een ander zeer succesvol initiatief is Walking 
Football, wandelvoetbal voor mensen van rond 
de 70 jaar. sport & cultuurcoach nick zocht  
de samenwerking met Marten, die beginnende 
deelnemers onderwerpt aan een fittest om ge
zondheidsrisico’s te beperken. inmiddels speelt 
Marten zelf ook graag een potje Walking Football 
mee. “ik ben begonnen als medisch begeleider 
en ben eigenlijk maar mee gaan doen, anders  
zit ik daar een beetje op die bank te kijken.  
het is een hartstikke leuk team en heerlijk om  
te doen. ik kijk er elke week naar uit.”

“in het netwerkcafe
kunnen zorg & welzijn 
elkaar ontmoeten”

Marten van der Ploeg
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Factsheet

de meeste scholen kennen rosanne van het sjors 
sportief & creatief boekje dat ze in oktober 
samen met haar collega’s nick en Quint uitdeelt 
op de scholen. leerlingen kunnen via dit project 
kennis maken met verschillende kunst/cultuur of 
sportlessen en workshops. daarnaast organiseert 
zij voor veel scholen het cultureel rondje in 
samen werking met de Open academie.

rosanne: "lingewaard heeft 15 basisscholen, 
allemaal uniek en verschillend maar in sommige 
dingen ook hetzelfde. zo zit elke school met 
vragen als: waar kan ik hulp of advies krijgen bij 
het maken van een naschools programma, het 
organiseren van een sportdag of creatieve activi
teit op school ter ere van een jubileum? als sport 
& cultuurcoach ondersteun ik hen daarbij. Omdat 
elke school anders is, probeer ik goed te kijken 
en luisteren naar de vraag van de school en daar 
een passend advies of aanbod voor te creëren. 
zo ook voor iKc de regenboog in Bemmel.”

talentontwikkeling door 
naSChoolS programma

Désirée de Koning,  
leerkracht op iKc de regenboog 
“vier jaar geleden zijn we integraal Kind centrum 
(iKc) de regenboog in Bemmel begonnen. Met 
als doel een doorgaande leerlijn creëren voor 
kinderen van 0 tot 13 jaar oud. naschoolse 
activiteiten vormen een belangrijk onderdeel van 
het iKc. zo kunnen kinderen zich na schooltijd 
blijven ontwikkelen, zowel op sportief, creatief, 
technisch als cognitief gebied.

sport & cultuurcoach rosanne de groot speelt 
hierin een grote rol. haar enthousiasme, ge
drevenheid en ‘hands on’ mentaliteit weet ze 
goed over te brengen op scholen en workshop
houders. in de toekomst gaan scholen zich steeds 
meer richten op talentontwikkeling van kinderen. 
de naschoolse activiteiten gaan hier zeker  
bij helpen!”

SpoRt- & cultuuRcoach RoSanne De gRoot weRkt veel Samen met De baSiSScholen 

de Sport- & CultuurCoaCheS

rosanne de g
root

cultureel rOndJe 
.  605 basisschool leerlingen bereikt, 

keuze uit 31 workshops 
.  115 OBc 3e jaar vMBO leerlingen 

bereikt, keuze uit 8 workshops

Cultuur

verenigingSonderSteuning

welzijn & Sport
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Ondersteuning cultureel 
PlatFOrM lingeWaard
.  Organisatie 2x per jaar netwerkavond 

voor de cultuuraanbieders in lingewaard
.  Bijhouden culturele agenda lingewaard
.  4x per jaar vergadering kerngroep cPl 

bijwonen en notuleren
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naschOOls PrOgraMMa
.  aanbod op 7 basisscholen

"



l

sJOrs sPOrtieF en creatieF
.  1118 leerlingen bereikt (682 sportief/ 
436 creatief), 53 aanbieders, keuze  
uit 324 kennismakingscursussen

 sPOrt & cultuur



sPOrt & cultuur
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welzijn & Sport

WeKeliJKse WandeluurtJes
Bemmel: 27 wandelaars
huissen:  wandelaars verdeeld over drie groepen:
8 zilverkamp, 15 loovelden/zand, 11 zandse Kerk

gO!
.  aftrap project terugdringen 

overgewicht onder kinderen
.  125 kinderen worden begeleid 

in komende 5 jaar

Fittest/galM BeMMel
.  60 deelnemers aan fittest
.  1 groep sport en spel 50+ 

POlitieK sPOrtdeBat
.  Opkomst 120 personen
.  alle politieke partijen  

en lijsttrekkers aanwezig
.  sport, onderwijs  

en zorg aanwezig

POlitieKe sPOrtMiddag
.  Belang van sport en 

activiteiten onder de aandacht 
gebracht bij politiek

.  Opkomst 3 wethouders  
en 12 raadsleden

BiJeenKOMst nieuWe BtWregeling vOOr sPOrtcluBs
.  Penningmeesters van 12 verenigingen aanwezig

Ondersteuning 
geMeenteliJKe traJecten
.  Project Preventie
.  sportbeleid
.  accommodatiebeleid
.  Openbare ruimte & sport
.  digitaal platform
.  leefbaarheidstrajecten

Overige algeMene  
Ondersteuning
. in Balans
. Xfittt 
. nationale sportweek
. Parklopen
. lingewaard vitaal 
.  nationale diabetes 

challenge 2018 
.  doubles Masters  

toernooi schaapskooi 

Old stars/WalKing FOOtBall
.  25 deelnemers
.  significante verbetering fitheid deelnemers
.  diverse demonstraties gegeven

netWerK caFé  
zOrg & WelziJn
. 88 bezoekers
. 4 workshops

BeWegen OP recePt (BOr)
. 40 mensen bereikt via leefstijl coaching 
voor BOr en nog eens 7 aanvragen voor 
leefstijl coaching via huisartsen en WMO.

verenigingSonderSteuning

OntWiKKelingen  
verenigingen en OPen cluBs
.  gva subsidieaanvraag provincie toegekend
.  Behoefteonderzoek bij rKhvv, havO en 

Walburgen gendt door hanstudenten
.  subsidieaanvraag Batouwe  

topteam en talent academy
.  Beachveld huissen, OBc, setash en hv huissen
.  Beachveld Bemmel, Kidang
.  samenwerking uniek sporten
.  Judo in gendt: 1 groep op de woensdag middag 

lingeWaard sPOrt!
.  2 sportcafés met diverse 

thema’s voor alle 
sportclubs

sPOrtverKiezing
.  Winnaressen thetis dames 1

?
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het geheugen is als een boek vol gerang
schikte herinneringen. Bij beginnende demen
tie begint er plotseling een wind door te 
waaien, waardoor er bladzijdes loslaten en 
kwijtraken. er is hulp nodig om ze weer op de 
juiste volgorde te krijgen en de regie te be
houden. Belangrijk voor mensen die te maken 
krijgen met geheugenproblemen en begin
nende dementie, is begrepen te worden en 
zolang mogelijk actief en betrokken te kunnen 
blijven bij hun omgeving. en dat is precies waar 
de ontmoetingsactiviteit in het dominicanen
klooster in huissen aan wil bijdragen. de 
mensen die er komen, kunnen open zijn over 
het vergeten, hoeven niks te verdoezelen of 
zich te schamen. ‘ik weet het even niet’, mag 
gezegd worden. voor de mantelzorgers is het 
even een moment vrijaf.  

het initiatief voor deze activiteit is ontstaan  
uit een vraag van huissense mantelzorgers,  
die thuis de zorg hebben voor iemand met 
dementie. in navolging van Bemmel, waar deze 
laagdrempelige ontmoetingsactiviteit al drie 
jaar succesvol is, was de wens om een derge
lijke activiteit te starten in huissen. Monique 
ritzen, mantelzorgconsulent in lingewaard, 
vertelt met trots hoe zij het project heeft 
ondersteund:

“als mantelzorgconsulent heb ik samen met  
de mantelzorgers gesprekken gevoerd met de 
gemeente over de noodzaak van dit initiatief 
en daarbij horende subsidiëring. daarna is er 
gezocht naar een geschikte locatie en zijn er 
gesprekken geweest met lokale organisaties, 
thuiszorgorganisaties en huisartsen om hen te 

informeren over het initiatief en de werving van 
deelnemers en vrijwilligers. nadat bleek dat er 
voldoende draagvlak was, heb ik het project
plan en plan van aanpak geschreven, partijen 
bij elkaar gebracht en de werving van vrij wil
ligers en deelnemers verder begeleid.”

in augustus is het initiatief van start gegaan 
met acht deelnemers en vier vrijwilligers. net 
als in Bemmel is er nu ook in huissen een laag
drempelige ontmoetingsactiviteit voor mensen 
met geheugenproblemen. als vrijwil liger is het 
belangrijk niet alleen affiniteit met dementie  
te hebben, maar daar ook mee om te kunnen 
gaan. zij zorgen tijdens de middagen voor een 
fijne en open sfeer. dat maakt dat mensen het 
fijn vinden om te komen. soms moet echt een 
drempel overwonnen worden. Mensen met 
geheugenproblemen worden onzeker en 
trekken zich vaker terug. door de juiste 
benadering van vrijwilligers en soms met een 
beetje hulp door familieleden of thuiszorg 
komen mensen er graag naar toe. 

het iS zo’n fijn 
Clubje, iedereen 
helpt elkaar

MantelzOrg

moniQue Ritzen, mantelzoRgconSulent

“ik weet het even niet  

mag gezegd worden.  

en voor de mantelzorgers  

is het even een  

moment vrijaf”



Jeanne Schotman  
vrijwilliger:
“ik was al een tijd op zoek naar vrijwilligers
werk, maar wist niet zo goed wat ik precies 
zocht. nadat ik in het gemeentenieuws een 
oproep zag staan voor vrijwilligerswerk bij de 
ontmoetingsactiviteit in het dominicanen
klooster huissen, heb ik een gesprek gehad 
met Monique ritzen. na een kennismakings
bezoek bij een soort gelijke activiteit in Bemmel 
werd mijn enthou siasme voor dit vrijwilligers
werk aangewakkerd. Begin augustus zijn we 
samen met drie andere vrijwilligers gestart. het 
zijn erg leuke mid dagen, met een kopje koffie, 
een spelletje of bijvoorbeeld samen schilderen. 
ik luister graag en probeer vooral iedereen een 
stukje persoon lijke aandacht te geven. Ook 
vind ik het leuk om nieuwe activiteiten te be
denken die aansluiten bij de mensen. Wat heel 
mooi is om te zien, is dat alle mensen elkaar 
mogen en respecteren. er ontstaan soms 
vriendschappen, mensen die ook buiten deze 

middag contact hebben met elkaar. dit te zien, 
maakt me alleen maar gelukkig. de mantel
zorgers blijven soms een kopje koffie drinken 
en vinden het fijn om hun verhaal te kunnen 
delen met ons of Monique. Kortom deze 
activiteit geeft me veel voldoening. en ik  
heb er nog geen moment spijt van gehad.” 

Samenwerkingspartner Aalt Bakker  
directeur dominicanenklooster huissen: 
“als klooster zetten we ons al vele jaren in voor 
kwetsbaren in de samenleving en ook voor 
mensen die zich, zoals mantelzorgers en vrij
willigers, belangeloos inzetten voor mede
mensen. We organiseren programma’s voor 
deze groepen die uit heel nederland komen. 
zo willen we als klooster bijdragen aan een 
menselijke samenleving. Met sWl werken  
we al vele jaren met plezier samen. aan de 
ontmoetings middag voor mensen met ge
heugenproblemen werken we dan ook met 
veel enthousiasme mee.”

MantelzOrg
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Factsheet

mantelzorgConSulent

mantelzorgerS

.  324 ingeschreven mantelzorgers 

.  68 nieuwe mantelzorgers ingeschreven

.  21 mantelzorgers uitgeschreven

Monique ritzen

individueel advieS en 
kortdurende onderSteuning

130 mantelzorgers ondersteund

21 zorgvrijwilligers structureel  
actief in 32 mantelzorgsituaties

lotgenotenContaCt

OudergrOeP autisMe  
sPectruM stOOrnis 
5 bijeenkomsten, bereik 12 ouders
26 ouders ontvangen uitnodiging 
autisMeMarKt
70 bezoekers
OntMOetingscaFé 
4 bijeenkomsten, bereik 20 mantelzorgers
eerste editie deMentieMarKt 
lingeWaard
80 bezoekers
MantelzOrgcaFé 
6 bijeenkomsten, bereik 10 mantelzorgers
5 vrijwilligers 
PartnergrOeP vOOr Mensen  
Met Psychische PrOBleMatieK 
4 partners, 1 vrijwilligerin huissen en Bemmel wekelijks,  

8 vrijwilligers en 16 deelnemers

ontmoetingSaCtiviteit voor 
menSen met geheugenproblemen 

CurSuSSen en trainingen

cursus OMgaan Met  
hersenletsel vOOr FaMilieleden
7 bijeenkomsten, bereik 16 mantelzorgers
cursus zOrg OM deMentie  
vOOr FaMilieleden
7 bijeenkomsten, bereik 14 mantelzorgers
MindFulness training Ouders ass  
8 bijeenkomsten, bereik 8 mantelzorgers
training stressreductie  
en OntsPanning
5 bijeenkomsten, bereik 9 mantelzorgers

vrijwillige inzet

waarderingSdagen

2 BiJeenKOMsten  
vOOr MantelzOrgers
'Welkom in doornenburg'   
in mei 40 mantelzorgers
informatiemarkt in november 250 
bezoekers/102 mantelzorgers

voorliChtingSleSSen 
jonge mantelzorgerS 
obC huiSSen

Maart Mei nOveMBer
12 groepen leerjaar 2 en 3





“de ondersteuning ontlast mij 

en ik kan mijn verhaal kwijt.  

de kinderen vinden het leuk en 

ik heb iets meer lucht. en heel  

belangrijk, begrip!”

Deelneemster gezinsondersteuning.  
voor deze moeder, die liever anoniem  
wil blijven, is dit een hele uitkomst
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in ieder gezin loopt het wel eens tijdelijk niet 
zo lekker. sinds 2014 biedt gezinsonder
steuning laagdrempelige steun door vrij wil
ligers aan. in 2018 bleek de behoefte aan een 
plusvariant op deze onder steuning voor ge
zinnen met kinderen met adhd en autisme 
spectrum stoornis (ass). Ook via samen
werkingspartners als Mee gelderse Poort krijgt 
sWl deze sig nalen. gelukkig kan dankzij de 
gehono reerde aanvraag van het Oranje Fonds 
sinds eind 2018 aan deze vraag voldaan 
worden.

hannah licht toe waarom voor deze moeder 
gezinsondersteuning uitkomst biedt:  sinds 
haar oudste dochter van vijf de diagnose ass 
heeft, is er voor haar en haar man veel duidelijk 
geworden. echter de opvoeding wordt er niet 
eenvoudiger door. veel mensen in hun om
geving hebben moeite met het te accepteren 
en reageren niet erg begripvol. als ouders 

begrip en een 
luiSterend oor

Jeugd & gezin

hannah van oene, coöRDinatoR gezinSonDeRSteuning

ervaren zij weinig steun. er moet veel ge  
regeld worden rondom de oudste dochter.  
dit kost nog meer energie en ouders raken 
langzaam ‘op’.

de medewerker van het WMO loket geeft de 
moeder de tip om te kijken of gezinsonder
steuning+ uitkomst biedt. Binnen dit project 
krijgen ouders van kinderen met adhd of ass 
tijdelijk een steuntje in de rug van een ge
trainde vrij williger. de ondersteuning is ge
lijkwaardig, laagdrempelig, tijdelijk en gratis. 
na een kennismakingsgesprek, koppelt hannah 
het gezin aan een beschikbare vrijwilliger. als 
de match er is, komt de vrijwil liger iedere week 
een dagdeel langs om te ondersteunen. een 
luisterend oor, iemand die naast je staat en 
begrip heeft doet wonderen.



wat kun je zeggen over  
onze gezamenlijke rol in de wijk?
We zijn er allebei om overlast te voorkomen in de 
wijken. We hebben hetzelfde doel. de leefbaar
heid vergroten in de wijk. als het gaat om straf
bare feiten, moet ik als politieagent gewoon 
optreden. denk hierbij aan vernielingen, drugs 
overlast etc. de politie rijdt meldingen, geeft een 
boete of verricht een aanhouding. als wijkagent 
investeer ik ook in contact met de jeugd en de 
omgeving, maar ik blijf een politievrouw.  
de straatcoach heeft veel meer een laagdrempe
lige benadering richting de jongeren. Jullie gaan 
met hen in gesprek over hoe zij hun leven goed 
kunnen inrichten. hoe ze de toekomst zien of wat 
ze eventueel anders kunnen doen dan rond te 
hangen. daarnaast is het gesprek met andere 
wijkbewoners ontzettend belangrijk, zowel voor 
mijzelf als voor jullie als straatcoach. het zorgt 
voor een goed contact onderling en bewoners 
voelen zich gehoord.

zonder StraatCoaCh  
heb ik het idee  
dat ik er alleen voor Sta

Stel je voor, de straatcoaches  
zijn er niet, wat zou je dan missen?
dan zou ik het gevoel hebben dat ik er als wijk
agent alleen voor sta. dat ik alleen maar in de 
wijk kom wanneer er meldingen zijn en dan is er 
altijd al gedoe, waardoor je lastiger in gesprek 
komt met jongeren en omwonenden. Wij zien als 
wijkagent vaak dezelfde jongeren die afglijden en 
het verkeerde pad op gaan. ze hebben een 
schop onder de kont nodig of meer structuur 
vanuit thuis om weer op het juiste pad te komen 
en te blijven. als wijkagent benoem ik dat wel, 
maar dat komt niet echt aan. dit komt vooral 
omdat de jeugd vaak een negatief beeld van de 
politie heeft. Je kunt als agent dus wel adviezen 
geven, maar de jongeren doen er weinig mee. 
Juist hierin zijn jullie onmisbaar. Jullie dragen 
geen uniform en zijn meer in contact met  
de jongeren. 

hoe zou je onze samenwerking omschrijven?
als een prettige samenwerking, vanaf het begin 
af aan. ik voel mij gehoord en dat geldt ook voor 
jullie, volgens mij. de afspraken zijn onderling 
duidelijk en we weten wat we aan elkaar hebben. 
Op de juiste momenten is er contact en we geven 
elkaar de ruimte voor ieders taak en werk.

maaRten maRSen, StRaatcoach, in geSpRek met wijkagent bonnie thomaSSen

Factsheet

M
aa

rt
en

 M

ars
en

elske eikholt

susan W
eerd

lo
es sastra

vriJWillige 
gezinsOndersteuning
.  24 gezinnen bereikt
.  14 vrijwilligers getraind

vriJWilligersOndersteuning
.  6 intervisiemomenten
.  2 trainingsdagen
.  1 teambuildingsactiviteit
.  individuele coachingsgesprekken
.  2 trainingsdagen voor gezinsondersteuning 

+ adhd en autisme
hannah van O

ene
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   Straatcoach Jim op pad  
met wijkagent Bonnie

347 unieke jongeren op straat bereikt
26 groepen bereikt
31 overlastmeldingen

JOngerencOaching
78 coachtrajecten
12 x deelname zat overleg

StraatCoaCh

rOts & Water
3 trainingen, bereik 30 kinderen

team jeugd & gezin onderSteuning
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jongerenaCtiviteiten

.  Blitzz feest

.  Fietsverlichtingsproject  
(121 fietsen gerepareerd)

.  vuurwerk voorlichting  
(750 leerlingen)

.  inloop huissen (18 bijeenkomsten)

.  Bezoek escaperoom

.  8 eetmomenten met jongeren

.  6 bijeenkomsten Jeugdraad
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Jeugd & gezin



Quotes

“de ondernemers van 
de Kermis in huissen zijn  
blij om te zien dat de 
straatcoaches van sWl ‘s 
avonds zichtbaar aanwezig 
zijn op het kermisterrein  
en dat ze in contact zijn met 
de jongeren. de sfeer is 
hierdoor rustiger en veiliger.” 
Hans Peters, gemeente lingewaard

“ik kreeg als wijkagent vanuit mijn wijk overlastmeldingen
van een groep jongeren die regelmatig in het park en in 
de bunker hing. het is dan erg fijn om een goede samen
werking te hebben met de straatcoach. hij ging er direct 
mee aan de slag en legde contact met de  
jongeren en de buurtbewoners. hierdoor  
werd de overlast verminderd. de jongeren  
en de buurtbewoners voelden zich  
gehoord en wij als politie hebben er  
minder werk aan.” Bonnie Thomassen, Wijkagent huissen

Gehoord voelen

“de samenwerking met de
straatcoaches van sWl tijdens het 
organiseren van het jongerenfeest Blitzz 
was perfect; ze hebben alles gegeven!” 
Geert Nijenhuis, de Kolk  haalderen

Blitzz

Zichtbaar aanwezig

B

“Jullie hebben gezorgd voor een veilige
en vertrouwde setting gebaseerd op  
gelijkwaardigheid. hierdoor heeft  
mijn zoon in een vertrouwde omgeving  
grenzen opgezocht en is er soms ook  
overheen gegaan. hij heeft dankzij jullie  
inzet meer zelfvertrouwen gekregen. ik ben  
hierdoor erg trots op mijn zoon en ben jullie hier  
erg dankbaar voor.” Moeder van een jongere

Zelfvertrouwen



“als sWl willen wij dit
soort burgerinitiatieven 
graag faciliteren. 
Ontmoeting tussen 
inwoners vinden wij 
belangrijk, omdat het 
ervoor zorgt dat mensen 
mee kunnen blijven doen.”

Marjolijn Wehlburg,  
coördinator sWl Meldpunt
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Marianne devilee stapt voorjaar 2018 bij sWl 
naar binnen met de vraag of het een leuk idee 
is een koffieochtend in Bemmel te organiseren.

Marianne: “twee alleenstaande vriendinnen 
van mij vertelden dat zij naar een koffieochtend 
in gouda gingen om eens te kijken of dat iets 
voor hen was. ze zijn er naar toe blijven gaan 
en uiteindelijk zijn daaruit vriendschappen 
ontstaan. inmiddels gaan ze met een clubje van 
vijf samen op vakantie, fietsen ze regelmatig, 
maken boottochtjes of bezoeken musea. 
zonder die koffieochtend waren deze 
vriendschappen niet ontstaan. ik wist dat er al 
koffieochtenden georganiseerd werden in 
andere kernen in lingewaard, waarom niet in 
Bemmel? er zijn hier genoeg alleenstaanden, 
er is hier vast ook  behoefte aan.”

Op 7 mei is het een feit. de koffietafel in de 
centrale hal wordt gereserveerd voor het koffie 
uurtje, Marianne kan gebruik maken van de 
gezamenlijke keuken om de koffie en thee te 
zetten. sWl verzorgt een persbericht en flyers 
die Marianne zelf in de buurt verspreidt. 
tegenwoordig zitten er iedere eerste maandag 
van de maand vijftien mannen en vrouwen uit 
Bemmel gezellig samen bij elkaar, wisselen 
tips/ervaringen met elkaar uit en maken een 
praatje met elkaar.

Marianne is naast initiatiefneemster en 
vrijwilligster bij het Koffieuurtje, ook betrokken 
bij de wandelmaatjes in Bemmel.

vriendSChappen 
door wekelijkS 
koffie-uurtje 

ParticiPatie/WelziJn vOOr zOrg

maRianne Devilee, initiatiefneemSteR bemmelS koffie-uuRtje



een Creatieve 
ontmoetingSplek bij het 
partiCipatiepunt huiSSen
anne-mieke philip, vRijwilligSteR cRea café

door de CurSuS  
zag renSke dat  
ze niet de enige waS
maRgRiet De bot, coöRDinatoR taalhulp
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   Margriet in gesprek  
met een cursist

Bij de ParticipatiePunten (PP) in lingewaard 
kunnen inwoners terecht voor vragen op het 
gebied van welzijn en zorg. Ook kun je er mee
doen aan verschillende activiteiten, veelal ont
staan op initiatief van inwoners. inwoners die een 
leuk idee of talent hebben en dit willen delen met 
anderen. zo ook annemieke die samen met 
Barbara het crea café opzette.

“Wij zagen allerlei ‘cafés’ ontstaan met een 
sociale bedoeling: repair café, Open eetcafé, 
Mantelzorgcafé. al jaren waren we samen creatief 
bezig, o.a. in projecten op basisscholen en we 
hadden al langer het plan om mensen door 
middel van creativiteit met elkaar te verbinden.”

het crea café bestaat nu ruim een jaar.  
na contact te leggen met sWl, die voor een 
geschikte ruimte, Pr en ondersteuning zorgt, 
druppelen de eerste deelnemers binnen. Barbara 
krijgt na de zomervakantie een vaste aanstelling 
op school en annemieke gaat alleen verder. 
daarnaast gaat ze ook workshops geven en dat 
blijkt een schot in de roos. “de onderwerpen 

spreken aan, het is laagdrempelig en vooral erg 
gezellig. het komt steeds vaker voor dat ik twee 
workshops moet geven omdat er zich zoveel 
mensen aanmelden.”

annemieke krijgt veel voldoening uit het contact 
met de deelnemers. vooral om met hen iets te 
maken, waarvan ze zelf niet gedacht hadden het 
te kunnen. ze zet niet alleen haar eigen talent als 
docent beeldende vorming in, maar wakkert ook 
creatief talent bij de deelnemers aan. ze hoopt 
zeker nog een tijd door te gaan met het creatief 
café om op haar manier een sociale bijdrage  
te leveren aan lingewaard.

“de meerwaarde van het creatief café is de 
ongedwongen, vrijblijvende sfeer en de profes
sionele begeleiding. Ook wanneer je geen idee 
hebt wat je wil maken, bedenken we samen wel 
iets leuks. er zijn allerlei materialen aanwezig. 
heb je zin om te komen dan ben je van harte 
welkom. heb je geen zin of iets anders, ook 
goed. Je zit nergens aan vast, maar je wordt 
natuurlijk wel gemist.”

renske is blij dat ze het afgelopen najaar heeft 
meegedaan met de cursus ‘rondkomen met 
inkomen’. door allerlei ‘hobbels en bobbels’ in 
haar jeugd heeft renske de nederlandse taal 
vroeger niet goed kunnen leren. Op de basis
school zat ze altijd achter in de klas en ging  
elk jaar over, maar ze beheerste de leerstof niet. 
Omdat taal voor renske lastig was kwam ze later 
ook in financiële problemen.

gelukkig schaamt renske zich niet snel en heeft 
ze hulp gevraagd. toen renske de cursus deed 
bij sWl was ze eigenlijk al bijna uit de schulden. 
“Maar als het financieel wat beter gaat, ga je ook 
snel weer geld uitgeven, omdat het eindelijk weer 
kan”, zegt renske. “ik ging toch weer kopen uit 
het bovenste schap en koos de duurdere merk
producten. zo hoorde ik er toch weer bij?”

renske: “de cursus heeft me geleerd bewust te 
blijven inkopen en zo een financiële buffer op te 
bouwen. Ook zag ik dat ik niet de enige was die 
in een moeilijke financiële situatie heeft gezeten. 
in de cursusgroep heb ik veel geleerd, zeker ook 
van de andere deelnemers. en de vrijwilligers die 
de cursus gaven waren aardig en lekker duidelijk. 
helemaal top!” 

“door moeite met lezen worden brieven van de 
belastingdienst of de gemeente soms niet meer 
open gemaakt, waardoor financiële problemen 
kunnen ontstaan”, voegt Margriet de Bot (sWl) 
toe. gelukkig is er in lingewaard veel onder
steuning mogelijk rondom taal. Margriet wijst 
inwoners graag de weg naar goede hulp die past.  
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Factsheet

. 6 repair cafés

. 6 Open eetcafés 

. Bemmels afhaalpunt

. Kookworkshop (Bemmel)

. 3 Brei & haak café (Bemmel, Huissen)

. 2 crea ochtend (Huissen, Gendt)

. 2  ruilwinkels (Over & Weer in Bemmel/ 
Goed Spul in Gendt) 

. naailessen (Huissen, Gendt)

. Wandelactiviteit (Huissen, Bemmel, Gendt)

. helpdesk ict (Gendt)

. zangavond (Gendt)

.  Koffieochtenden/middagen  
(Gendt, Huissen, Bemmel, Doornenburg) 

. ecar (Gendt)

. energieloket (Bemmel/Huissen)

. leerwerkloket (Bemmel)

. individuele taalondersteuning

. taal en rekenondersteuning in groepen

. cursus rondkomen met inkomen

aCtiviteiten & burgerinitiatieven

team partiCipatie

.  23 sWl vrijwilligers deelgenomen 
aan reanimatie training aed door 
stichting Kloppend hart

.  taalmaatjestraining door rijn 
iJssel i.s.m. st lezen schrijven 

.  5x taalmaatjescafé/training  
voor taalvrijwilligers

.  4x Budgetcoaches  
overleg/kennisbank

.  training rondom 
Meedoenregeling PP’s/Meldpunt

trainingen voor 
vrijwilligerS

vrijwilligerS

JaarliJKse Waarderingsdag 
vOOr 368 sWl vriJWilligers
. 6 Meldpunt vrijwilligers
. 11 Budgetcoaches
. 4 vrijwilligers hulp bij ordenen administratie
. 18 vrijwillige taalmaatjes
. 5 vrijwilligers Oefengroep erbij Blijven
. 4 vrijwillige rekenmaatjes
. 26 vrijwilligers hulpdienst
. 3 vrijwilligers info & advies team
. 18 Over & Weer vrijwilligers
. 11 Participatiepunten  vrijwilligers
. 30 vrijwilligers Open eetcafés/afhaalpunt
.  honderden vrijwilligers zijn actief  

in activiteiten, burgerinitiatieven,  
projecten etc.

.  ruim 1300 contactmomenten bij Meldpunt Bemmel

.  5 ParticipatiePunten (Bemmel, Huissen,  
Gendt, Doornenburg, Haalderen, Angeren)

. 12 complexe ondersteuningsvragen 

.  34 enkelvoudige 
ondersteuningsvragen 

.  39 adviseringen naar andere 
professionals

ouderenadvieSwerk
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partiCipatie

ParticiPatie & vriJWilligers



“het mooiSte 
feeStje ooit!”
vRijDag 12 oktobeR, eeRSte eDitie blitzz
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raad van toeziCht

.  de rvt komt jaarlijks 6x samen in 
aanwezigheid van directeur/bestuurder

.  een afvaardiging van rvt heeft  
4x teambijeenkomsten bijgewoond

.  rvt en directeur/bestuurder nemen  
1x per jaar deel aan een extern  
begeleide studiemiddag

.  rvt heeft jaarlijks een gesprek met de drie 
wethouders van de gemeente lingewaard 
in bijzijn van de directeur/bestuurder
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Staat van baten en laSten

  2018  2017 
  € % € %

 baten 1.023.776 100,0 1.104.537 100,0
 projectkosten 59.909 5,9 181.234 16,4
     
 Som van De baten 963.867 94,1 923.303 83,6
   

 baten minuS pRojectkoSten    
 Personeelskosten 773.058 75,5 751.679 68,1
 afschrijvingen materiële vaste activa 14.005 1,4 16.657 1,5
 Bijzondere posten   15.220 1,4
 Overige stichtingslasten 144.729 14,1 150.334 13,7 
     
 Som van De laSten 931.792 91,0 933.890 84,7 

 Som vooR fin. baten en laSten 32.075 3,1 -10.587 -1,1
 Financiële baten en lasten 616 0,1 335  

 SalDo van baten en laSten 31.459 3,0 -10.922 -1,1

Samenleving en burgerinitiatieven

beStuur

weRkvloeR en  
pRofeSSionalS

weRkvloeR en  
pRofeSSionalS

weRkvloeR en 
pRofeSSionalS

raad van toeziCht

klachten 
commiSSie

Financïele verantWOOrding

SamenStelling

de raad van toezicht (rvt)  
van stichting Welzijn lingewaard 
telt in 2018 zeven leden:
.  Jan de vries (voorzitter)
.  Patrick zweers (vicevoorzitter)
.  Joke de Boer
.  rené abels
.  riny Polman
.  erik lenselink
.  Peter de leeuw




raad van tOezicht



Samenwerkingspartners

Cultuur
OBc Bemmel, 15 Basisscholen lingewaard, Open academie, sportstimulering nederland, culturele/sportieve 
verenigingen en aanbieders workshops uit lingewaard en omstreken, sKar en zonnekinderen (naschoolse 
opvang), gemeente lingewaard.

mantelzorg
dementienet Bemmel, Ontwikkeling dementienet doornenburg, Werkgroep doornenburg thema zorg, zinzia 
zorggroep, rijnWaal zorggroep, Woonkerngroep gendt, dominicanenklooster huissen, natuurgidsen stichting 
lingewaard natuurlijk, de Minkhof, huisartsenpraktijk de teselaar Bemmel, stichting actieve senioren angeren 
sasa, schutterij doornenburg, thuiszorgorganisaties, Pci kerken, Protestantse kerk huissen, ParticipatiePunt 
zilverkamp, cva Ketenzorg arnhem e.o., stichting nah gelderland, Mee, rijnstad.

Sport
dynamic tennis (sWOg), Fysio M van der Ploeg, FitPunt, KBO Bemmel, stichting senioren aktief Bemmel, 
damvereniging vBi, sportsereen, art1 gelderland, special sports event, transferpunt sport, lingewaard 
sport!, nOc*nsF, theater Kees, gva doornenburg, slow sports, Old stars, sgs lingewaard, rKhvv, Jonge 
Kracht, havO, de Bataven, sc Bemmel, sv angeren, sporthal nijmeegse straat, vonkenmorgen, tichelaar, 
Judoschool theunissen, st. sportpromotie lingewaard, sport & Ondernemen lingewaard, sport2000 huisman, 
de valom, Medisch centrum loovelden, rijnstate arnhem, huisartsengroep Polseweg, diëtisten hart en vijf, 
Podotherapie huissen, uniek sporten  dementienetwerk, st. Positieve gezondheid, Buitenpoort catering, 
gemeente nijmegen, B.O.d. de sprinters, Park lingezegen, atletiekunie, loopvereniging nijmegen noord, 
Buurtsportcoaches nijmegen, Wismans Fysiotherapie, huisartsenpraktijk de teselaar, Basis en voorgezet 
onderwijs in lingewaard (speciaal en regulier onderwijs), , KnltB, diverse sportaanbieders en gemeente 
lingewaard.

jeugd
OBc Bemmel en huissen, Pro college Bemmel, lokale ondernemers, Politie, wijkplatforms, gemeente 
lingewaard, handhaving, vlinderfonds, spectrum elan, rijnstad, Mee gelderse Poort, aBc Bemmel, 
sportverenigingen, scouting Bemmel, basisscholen, sporthallen, Omroep lingewaard, cultureel centrum  
de kinkel, vluchtelingenwerk, Kroonzorg, starmusic events, driestroom, repaircafé, escaperoom Bemmel,  
ik ben geweldig (onderdeel vsB Fonds), Waardwonen, Woonstichting gendt, imbeeld audio video, han, 
ehBO vereniging doornenburg, Over & Weer kledingruil, zorgbelang inclusief.

gezinSonderSteuning
Mee, gemeente lingewaard, Oranje Fonds, stMr, Buurtgezinnen, vggM.

partiCipatie & vrijwilligerS
Politie, POh/huisartsen, WaardWonen, Woonstichting gendt, gemeente lingewaard, driestroom,  
Westerbeek, thuiszorginstanties, rijnstad aMW, Ouderenstichtingen, stichting Kloppend hart, Forte Welzijn, 
school's cool, voorleesexpress, Prago, vluchtelingenwerk, rijniJssel, stichting lezen en schrijven,  
Bibliotheek gelderlandzuid

verbindingen  
in SoCial domein

saMenWerKen & Overleggen

succesvol welzijnswerk neerzetten in de 
gemeente lingewaard lukt natuurlijk nooit 
alleen met een handje vol professionals. naast 
het jaarlijks groeiend aantal vrijwilligers, werken 
wij natuurlijk ook veel samen met maat
schappelijke partners in het sociaal domein.
  
sociaal werkers zijn sociale verbinders, die 
naast een vakspecialisatie zoals bijvoorbeeld 
mantelzorg of jeugd ook heel breed 
verbindingen kunnen realiseren. hiervoor 
nemen zij deel aan onderstaande integrale 
overleggen en/of werken samen rondom 
bepaalde onderwerpen.

.  lokaal zorg netwerk (lzn).  kerngroep laaggeletterdheid.  kerngroep statushouders.  revitalisering zilverkamp.  stuurgroep Jeugd groepen Overleg.  bestuurlijk overleg.  han Krachtige leerKringen.  han project veilig Ouder  
Worden  thema eenzaamheid.   deelname gemeentelijke pijlers:  Preventie 
 samenwerken  gebiedsgericht werken.  deelname Woonkerngroepen.  redactie Meedoenpagina  
gemeente lingewaard.  doorontwikkeling sociale Kaart.  hometeam angeren.  voorbereidingsgroep zorg  
en Welzijnsmarkt doornenburg 
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het sWl Meldpunt is van maandag
tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar
van 9:00 tot 17:00 uur.

telefoon:  088 255 2555

Je kunt natuurlijk ook terecht bij het
Participatiepunt in je eigen kern. voor  
de openingstijden kijk op onze website.

Stichting welzijn lingewaard
cuperstraat 9
6681 ar Bemmel

 meldpunt@swlingewaard.nl
@  www.swlingewaard.nl
t  twitter.com/sWlingewaard
f  stichting Welzijn lingewaard

huissen

Bemmel

haalderen

angeren

gendt

doornenburg

stichting Welzijn lingewaard


