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BOUWEN AAN EEN VITALE SAMENLEVING

Voorwoord
H

et afgelopen jaar hebben wij ons als BWV ingezet om onze
gezamenlijke missie, visie en doelstellingen opnieuw vorm te geven. Als
herijking van onze samenwerking en met de bedoeling de inwoners van
Olst-Wijhe nog beter van dienst te kunnen zijn.
“Met een brede blik werken we samen
aan het welbevinden van alle inwoners
van Olst-Wijhe. We benutten energie uit
de gemeenschap door ons te richten op
talenten, veerkracht en mogelijkheden
van mensen. Met aandacht voor
elkaar.” (missie)
“Binnen het Breed Welzijnsverband
zetten ut Huus, Evenmens, De Kern
en WijZ zich in om, samen met onze
lokale partners, alle inwoners beter van
dienst te kunnen zijn. We ondersteunen
mensen met een hulpvraag met de inzet
van vrijwilligers en daar waar nodig met
onze professionals.
Wij halen zoveel mogelijk goud op uit
de gemeenschap, omdat we geloven in
de kracht en betekenis die een buurt
of dorp kan hebben. We stimuleren en
organiseren botskansen tussen mensen,
omdat we willen verbinden. Wij zijn
overtuigd van de kracht van echt
contact. Met hart voor de mens.” (visie)
We kijken terug op een mooi jaar,
waarin wederom werd geïnvesteerd
in onderlinge samenwerking en korte
lijntjes met de organisaties om ons
heen. We hebben met onze betrokken
professionals en vrijwilligers een
positieve bijdrage kunnen leveren
aan het welzijn van veel inwoners. De
infographic uit de bijlage geeft onze
belangrijkste cijfers weer, de verhalen
in dit jaarverslag geven aan wat we in
de praktijk hebben kunnen betekenen
voor de inwoners van Olst Wijhe.
Ten tijde van het schrijven van dit
jaarverslag bevinden we ons te midden
van de coronacrisis.

Gezamenlijk proberen wij er ook in deze
uitzonderlijke situatie te zijn voor een
ieder die door de beperkingen getroffen
wordt en extra ondersteuning nodig
heeft.
De verhoogde maatschappelijke
betrokkenheid van inwoners die zich
spontaan aan melden om te helpen
in deze tijden hopen wij ook vast te
kunnen houden voor de langere termijn.
We zetten ons in om deze vrijwilligers
extra te waarderen en ondersteunen
zodat zij de juiste handvatten krijgen
om ook in deze omstandigheden van
betekenis te kunnen zijn.
Waar we normaal gesproken in het
jaarverslag ook al een blik vooruit
werpen op het komende jaar, is dit
vanwege coronacrisis en de daarmee
gepaard gaande onzekerheid lastig.
Momenteel inventariseren we wat de
crisis heeft veroorzaakt, maar ook
welke kansen en nieuwe denk- en
zienswijzen het ons heeft gebracht.
Vast staat dat onze missie en visie
naadloos aansluit bij de sociale en
maatschappelijke consequenties van
de coronacrisis. De komende maanden
zullen we als BWV een gezamenlijk
werkplan opstellen om hierop te
acteren.
Samen verwachten wij ons door deze
crisis heen te kunnen slaan, samen
staan we sterk!
Namens het BWV,
Angelieke Huisman, Yvonne van der
Heijden, Mirjam Diderich
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Olst-Wijhe
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Motorische Remedial Teaching (168 kinderen)
extra lessen (180 kinderen)
BSO sportlessen (2475 kinderen)



EVEN WEER MENS ONDER DE MENSEN

H

de

de Huuskamer kan delen. Dientje vindt

Huuskamer. Vijf jaar na de start

leven met een Alzheimerpatiënt zwaar.

van de tweewekelijkse bijeenkomst

“Je leeft eigenlijk twee levens.” Het is

in het Holstohus blijkt het een

dan fijn even stoom af te blazen bij de

fijne manier van samenzijn. Voor

groep. Even eruit. Merken dat je niet de

mensen

enige bent.

et

gaat

met

goed

met

dementie

geheugenproblemen,

maar

en/of
ook

voor hun mantelzorgers.

Gerrie Brand ging al op huisbezoek bij
mensen toen Minie Kettelarij haar vroeg

De Huuskamer begint standaard om

bij het opzetten van de Huuskamer. Minie

10.00 uur met gezamenlijk koffiedrinken.

is coördinator welzijn bij ut Huus. “Dit

Daarna splitst de groep zich op in drieën.

is wat voor jou”, had ze gezegd. Gerrie

De groep mantelzorgers gaat bij elkaar

is inmiddels een zeer gewaardeerde

zitten

afgeschermde,

kracht binnen de mantelzorggroep. En

huiselijke setting. Een groep mannen

ze spreekt vanuit eigen ervaring. “De

schaart zich rondom de biljarttafel. En

mantelzorgers geven elkaar steun. En

een gemengde groep doet spelletjes

alles wat gezegd wordt blijft binnen de

of wil gewoon lekker kletsen. Iedere

groep. Je bent toch kwetsbaar en dan is

groep vormt een warm nest en geeft

vertrouwen ontzettend belangrijk.”

in

een

deels

houvast zonder dwangmatige sturing.
De ruimtelijke groeps-indeling is erg

Gerrie Burgers zit als vrijwilligster bij

prettig, want iedereen kan contact met

de gemengde groep. Meestal helpt ze

elkaar hebben zonder dat het stoort.

mee in de begeleiding van spelletjes.
Ze ervaart hoe belangrijk dat is: “Er

In gesprek met Dientje Kappert, Gerrie

wordt echt naar uitgekeken. Het zijn de

Burgers en Gerrie Brand de vraag hoe

weinige momenten dat mensen, vaak

het is om deel uit te maken van de

vereenzaamd, toch iets samen doen.”

Huuskamer.
Alle drie vinden ze de Huuskamer
Dientje is mantelzorger. “Ik ben iemand

een warme, fijne gelegenheid voor

die gauw lotgenoten opzoekt”, zegt ze.

ontmoeting.

Ze werd overvallen toen bij haar man de

plek binnen het grote geheel van het

diagnose Alzheimer werd vastgesteld.

Holstohus. Je kunt je weer even mens

“Het was zó sluipenderwijs gegaan”,

voelen onder de mensen.

vertelt ze. Het zijn ervaringen die ze in

Een

vaste,

vertrouwde
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Gerrie Burgers (l) & Gerrie Brand (r)

“Je leeft eigenlijk
twee levens”

De Huuskamers in Olst en Wijhe dragen voor mensen met dementie en/of
geheugenproblemen en hun mantelzorgers bij aan hun welbevinden. Zij staan in
verbinding met lotgenoten, delen kennis en ervaring, waardoor zij hun zorgtaken
kunnen blijven uitvoeren. Zo wordt voorkomen dat er zwaardere zorg nodig is.
Binnen het BWV is veel kennis aanwezig over deze doelgroep. Medewerkers en
vrijwilligers worden dan ook professioneel begeleid om hun taken goed te kunnen
uitvoeren. De organisaties Evenmens en ut Huus werken rondom deze activiteiten
intensief samen. De aanpak wordt voortdurend doorontwikkeld, waarbij de behoeften
van de deelnemers en hun partners centraal staan.
De betrokken vrijwilligers ervaren hun inzet als een dankbare taak en als waardering
voor hun inzet. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan verbinding in de gemeenschap.
Magazine Title

Combinatiefunctionaris
Carine Hartman

Combinatie-

C

arine

is

gymnastiekdocent

en combinatiefunctionaris bij ut
Huus.

Zij

zit

samen

met

Lotte

Rutgers, Gert Jan Baas en Saron
en Paul Balstra in een team dat
op

woensdagmiddagen

sport

in

de breedte aanbiedt aan de jeugd
van Olst-Wijhe. Daarvoor wordt
veelal de samenwerking met de
sportverenigingen

in

Olst-Wijhe

opgezocht.
Sinds 2017 geeft Carine les op de
basisscholen

Sint

Willibrordus

en

Prins Willem Alexander in Olst. Naast
haar

‘gewone’

gymlessen

geeft

zij

door middel van motorisch remedial
teaching (tijdelijk) aandacht aan kleine
groepjes (van circa 5) kinderen. Voor
deze MRT zet zij vooral in op kinderen
die een achterstand hebben in de
ontwikkeling van hun grove motoriek
of

een

door

beweegachterstand

weinig

zelfvertrouwen

hebben
in

het

bewegen. Je zou verwachten dat die

-09

“De stap naar zo’n
sportvereniging wordt dan een
stuk kleiner”
uitzonderingspositie mogelijk negatief

aan bij: “We weten elkaar in de Olst-

werkt op de groepsdynamiek, maar het

Wijhese sportwereld goed te vinden.”

tegendeel blijkt waar is de ervaring van

Voorbeeld? De maandelijkse sport- en

Carine: “Andere kinderen roepen vaak

spelmiddagen waarbij alle kinderen van

of ze mee mogen doen. Het werkt dus

groep 3 t/m 8 samen met een clubcoach

eerder andersom.”

nieuwe
zoals

sporten

kunnen

freerunnen

of

ontdekken,
streetdance.

Als coördinator van ut Huus is Lian

“De stap naar zo’n sportvereniging

Kolkman

wordt

de

verbindende

factor.

dan

een

stuk

kleiner.”

Of

Zij regelt – niet onbelangrijk – ook

neem het Nijntje bewegingsdiploma.

de

Een

benodigde

contacten
overzicht

heeft
over

financiën.
Carine
het

Door
een

die
goed

sportklimaat

ontwikkelingsprogramma

voor

kleuterleerkrachten. De kleuters krijgen

in

binnen school 10 beweeglessen en doen

Olst-Wijhe en houdt er een positief

dan 3 lessen bij de gymvereniging voor

gevoel aan over. Interessant vindt ze

het Nijntje beweegdiploma.

de cultuurverschillen in sportbeleving
tussen de dorpen. Het vraagt om een

En natuurlijk niet te vergeten de jaarlijkse

verschillende benadering.

sportdag en zwemspelochtend voor alle
leerlingen uit Olst-Wijhe. Docentes als

Bij ut Huus draait alles om verbinding

Carine geven hiermee een mooie inhoud

en daar draagt Carine nadrukkelijk

aan het combinatiefunctionarisschap.

In Olst-Wijhe zijn 6 combinatiefunctionarissen werkzaam. Zij zorgen o.a. voor
‘inclusiviteit’ in de sport en voor verbinding tussen de verschillende sport- en
cultuuraanbieders. Daardoor telt iedereen mee: “je doet ertoe”. Door een link te leggen
tussen de doelgroepgerichte activiteiten en het reguliere sportaanbod, komen bijv.
kinderen al jong in aanraking met het (lokale) sportaanbod. Zo zorgen we ervoor dat
‘bewegen’ al vroeg in de natuur van onze inwoners gaat zitten en bijdraagt aan een
gezonde levensstijl.
Momenteel zijn de cofu’s bezig om een weerbaarheidstraining speciaal voor
sportverenigingen op te zetten. De training is gebaseerd op de inmiddels bekende Rots
en Water training. (Vrijwillige) trainers hebben geregeld te maken met probleemgedrag
bij jeugdleden. Door een dergelijke training krijgen zij ‘tools’ in handen om daarmee
om te gaan. Zo delen we kennis.

Magazine Title

Combinatie-

G I R L S O N LY

N

ikè en Veere vinden het leuk.

Wat ze zoal doen? Meestal zet Annika

Heerlijk zelfs, zo zonder jongens.

een thema uit. Bijvoorbeeld een beauty-

Elke tweede vrijdag van de maand

avond of koekjes bakken. Of lekker

komen ze om zeven uur ’s avonds

dansen. Daaromheen worden spelletjes

met

gedaan

veel

plezier

het

gezellige

of

geknutseld.

Maar

vooral

SPOC-zaaltje binnen. Girls Only is

gekletst. Over hobby’s, over school,

begonnen, het ‘stapavondje’ voor

over van alles en nog wat. “Nee, we

meiden van 10 tot en met 16 jaar.

hebben het nooit over jongens”, zeggen

Nikè is 12, haar zus Veere is met

Nikè en Veere in koor. Die zijn dus echt

haar 15 jaar de oudste van de groep.

uit beeld bij Girls Only.

Veere hierover: “In het begin vond
ik

dat

eigenlijk

best

vervelend,

maar nu helemaal niet meer.”

Nikè

wil

graag

blijven

komen:

“Ik

vind het heel gezellig en fijn om ook
buitenshuis met anderen leuke dingen

WijZ begon met Girls Only in september

te doen.” Veere vindt dat ook, maar aan

2018 en in het eerste half jaar waren

haar manier van praten proef je al een

er veel wisselingen in groepsgrootte en

meer beschouwende blik op de groep.

groepssamenstelling. Vanaf begin 2019

Weliswaar gaat ze na haar eindexamen

stabiliseerde dat. Nu komen er elke

MAVO

maand ongeveer 20 meiden. Het is een

maar

behoorlijk vaste groep geworden. “We

fantastisch. Misschien ligt een andere

mikten op een groep van 12 meiden.

verantwoordelijkheid bij Girls Only op

Mooi dat het er nu al meer zijn”, zegt

haar pad.

een

opticien-opleiding

jongerenwerk

lijkt

doen,

haar

ook

Annika Nijboer van WijZ. De verhouding
basisschoolleerlingen

en

voortgezet

Annika juicht dat alleen maar toe. Het

onderwijs is zo’n beetje fifty fifty. Girls

gaat erom verbinding te leggen tussen

Only biedt voor meiden een vrolijk

de verschillende leeftijdsgroepen. Dat

houvast om die overgang te maken. Zo

hoeft niet heel concreet. Het gaat vooral

is Nikè erbij gekomen toen ze in groep

om wetenschap van elkaar hebben.

8 zat, terwijl ze nu in de eerste klas van
de HAVO/VWO zit.
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“Nee, we
hebben het
nooit over
jongens”

Het jongerenwerk van Wijz signaleerde dat met name jonge meiden het vaak lastig
vinden om sociale contacten te leggen en een sociaal netwerk op peil te houden. Door
Girls Only krijgen deze meiden meer zelfvertrouwen, leggen ze nieuwe contacten en
breiden zo hun netwerk uit. De ontwikkeling van deze vaardigheden op jonge leeftijd
leidt ertoe dat jongeren zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen.
Magazine Title

“Ik wist niet dat mijn vader
zo bloedje fanatiek kon zijn”

Het jongerenwerk van WIJZ heeft samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
in het kader van de week van de opvoeding de spectaculaire en aansprekende activiteit
Hunted opgezet. Hunted heeft gezorgd voor meer wederzijds begrip tussen gemeente,
handhavers en jongeren.
Het BWV is stevig verankerd in het CJG, zowel WIJZ, de Kern en Evenmens nemen
hier naar volle tevredenheid aan deel. Zij wisselen kennis en expertise uit en zijn zo
in staat om een aanbod te ontwikkelen wat past bij de behoefte van zowel de jeugd
als hun opvoeders. Vaak in een andere, dan gebruikelijke, context. Dat levert nieuwe
inzichten en verbindingen op.

MANUEL EN MILAN

“

M

ilan… Hé Milan… Doe niet zo

maar dit vonden ze beiden toch wel

onvoorzichtig… zometeen ziet de

heel

erg

bijzonder.

Misschien

politie je nog! En doe die gordel

omdat er sprake was van een zekere

om, zo verraad je ons nog!”

gelijkwaardigheid.

“Niks aan de hand…… ze kunnen

Milan: “Het blijft toch wel je vader.”

Alhoewel,

ook
zegt

me toch niet zien.”
“Je moet je gordel omdoen, zo

“Dat was nou precies de bedoeling”,

dadelijk pakken ze ons daar nog

zegt jongerenwerker Annika die het

op.”

allemaal lachend aanhoort. Even op

“Nee…… Nog even… We zijn er

een leuke, speelse en andere manier

bijna.”

met elkaar in contact zijn. “Van veel
zijn

duo’s heb ik te horen gekregen dat

veel te fel…… Zo kan je geen foto

ze het geweldig vonden. De missie is

maken… wacht… Ik rij nog ietsje

absoluut geslaagd en willen we als CJG

door.”

zeker herhalen.” Dat gold zeker voor

“Jeetje…

die

neonlampen

Milan: “Dit was het leukste wat ik ooit
Manuel en Milan vonden het geweldig.

met mijn vader heb gedaan.” Hij kraait

Bijna een half jaar na dato raken ze

het uit van plezier.

nog in de ban van het spel. (“Mogen
we dit jaar weer meedoen?”) Nee, echt

Manuel en Milan willen graag nog de

bijzondere kanten hebben ze niet in

politie een pluim geven. “Die waren

elkaar ontdekt. “Maar ik wist niet dat

nog fanatieker dan wij. Ze hebben

mijn vader zo bloedje fanatiek kon zijn”,

iedereen gepakt.” Of de politie voor een

zegt Milan lachend. En Manuel op zijn

vijftienjarige nu opeens de beste vriend

beurt: “Ik wist wel dat Milan snel was,

is geworden, is overdreven. Maar Milan

maar zó snel.” Tuurlijk hebben ze in het

heeft wel meer respect gekregen voor

verleden veel dingen samengedaan,

hun baan.

Egbert en Ellen

Egbert en Ellen
“

H

eel

erg

moedig

van

je.”

ze mee bezig was.

Annemiek is in gesprek met Ellen.

Het lukt haar uiteindelijk om Egbert

Ellen

redden

mee te krijgen. Ook hij wil haar. Alle

en heeft de stap genomen naar

kaarten komen op tafel. Pijnlijk, maar er

maatschappelijk

Kern.

is bereidheid om open en eerlijk te zijn.

Elke keer als zij met haar man hun

Er komt helderheid en zaken worden

relatie bespreekbaar wil maken,

geregeld. Er is weer toenadering. “Pure

eindigt het in verwijten en ruzie.

winst”, zegt Annemiek.

wil

haar

huwelijk
werk

De

“Ik ga stofzuigen”, zei ik tegen
hem. “Je doet je best maar”, zei

Het gezin

hij en liep weg. “Toen knapte er

De buren hadden er genoeg van en

iets bij mij.” Ellen neemt een slok

haalden er Buurtbemiddeling bij. Zoveel

van haar koffie en kijkt Annemiek

geschreeuw en getier. Bij het gezin

van De Kern aan: “Ik wil mijn man

naast hun – man, vrouw, een dochter

terug. Ik wil de man terug die

van 14 en een zoon van 11 – zijn fikse

aandacht voor mij had. Die mij zag,

problemen. Ontstaan nadat de man

er voor mij was.” Annemiek knikt

des huizes een hersenbeschadiging had

en vraagt hoe ze dat voor zich ziet.

opgelopen na een ongeluk. Hij raakte

“Pfffffffffff……” Het is chaos in het

zijn baan kwijt, zij moest gaan werken,

hoofd van Ellen.

er ontstonden betalingsachterstanden,
dochter bleef zonder bericht een nacht

Ellen is een jonge vrouw van midden

weg en de jongste verloor zich in

dertig, getrouwd met Egbert en samen

gamen. Het gezin heeft wel een eigen

hebben ze drie jonge kinderen van

netwerk dat hen helpt, maar de zorgen

5, 7 en 9. Egbert heeft een ongeluk

zijn groot, te groot. Buurtbemiddeling

gehad en daar hersenletsel aan over

stelt inschakeling van maatschappelijk

gehouden. Zijn concentratievermogen

werk De Kern voor. Beide ouders zijn

is verminderd. De focus op baan en

akkoord, maar alleen moeder komt.

gezin is afgenomen. De verhoudingen

Uit

zijn verschoven. Ellen is daar heel ver

gespannenheid van de moeder. Vooral

in meegegaan. Tot ze zich afvroeg waar

de problemen met de dochter spelen

een

eerste

gesprek

blijkt

de

-015

“Ik wil mijn man terug. Ik wil de man
terug die aandacht voor mij had.
Die mij zag, er voor mij was.”

haar parten. Maar er is meer aan de

probleem, het hebben van een niet

hand.

aangeboren

Een

multidisciplinair

overleg

hersenletsel

van

één

lijkt nodig om de diverse problemen te

van de partners, een verschillende

bespreken. De ouders zijn daarbij, de

benaderingswijze noodzakelijk is. De

beide scholen, consulent Jeugd en Veilig

intrinsiek gemotiveerde Ellen en Egbert

Thuis. Ook De Kern is uitgenodigd. Er

versus het extern aangemelde gezin.

zijn mogelijkheden aangereikt, stappen

Het wel of niet hebben van schulden.

gezet en er is weer wat rust. De moeder

Het wel of niet tijdig aan de bel trekken.

wil graag het gesprek met De Kern
voortzetten, zodat ze haar sores kwijt

“Wij stellen vragen”, zeggen Annemiek

kan. “Ook dat is winst,” zegt Francisca.

en Francisca. “Wij lossen het probleem
niet op. En we luisteren. We helpen ze

Het maatwerk
Beide

praktijksituaties

alleen om inzicht in zichzelf te geven.
die

Waardoor ze op hun eigen manier naar

maatschappelijk werksters Annemiek

oplossingen kunnen zoeken. Dat is

en Francisca naar voren halen, laten

maatwerk.”

zien hoe voor een schijnbaar identiek

De maatschappelijk werkers van De Kern krijgen hulpvragen die zeer divers zijn. De
kracht van hun inzet ligt vooral in het feit dat zij zorgen dat de hulpvragers zelf gaan
reflecteren op hun handelen. Dat doen zij door oordeelloos te zijn en een vragende
houding aan te nemen. Zij lossen het probleem niet op, maar zorgen dat de hulpvragers
zelf, op hun eigen manier een oplossing vinden. Daarmee vergroten zij de zelf- of
samenredzaamheid van onze inwoners.
De sociaal raadslieden van de Kern staan mensen bij met een financiële en of juridische
hulpvraag. Het aantal mensen met financiële problemen neemt toe onder zowel
ouderen als jongeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lokale vrijwilligers waar dat
kan. Werving en ondersteuning van deze vrijwilligers gebeurt onder leiding van een
medewerker van ut Huus.
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Egbert en Ellen

EEN BLIJK VAN WAARDERING

A

ls u wordt verzorgd door uw

partner,

kind,

vriend(in)

meegedacht en is er een plek voor

of kennis dan kunt u eenmaal per

mij gecreëerd in de werkplaats van

jaar een ‘Blijk van Waardering’

het bedrijf. Op deze manier ben ik

aanvragen bij de gemeente. Dit

sneller thuis en altijd in de buurt als er

‘compliment’ is er om de inzet te

gebeurt” legt Wijnand uit.

erkennen

en

ouder,

thuis. Gelukkig heeft mijn werkgever

te

waarderen.

En

dat het wordt gewaardeerd, blijkt

Mantelzorgers

wel uit de vele gesprekken die

niet over hun zorgtaken. Zij zien of

Evenmens

regelmatig

herkennen zich niet als mantelzorger

voert met de zorgvragers en hun

of houden om diverse redenen hun

mantelzorgers.

spraken

mantelzorgsituatie voor zichzelf. Ook

wij met Wijnand en Paula uit Wijhe.

Wijnand wist lange tijd niet dat er een

Olst-Wijhe

Onlangs

zelf

spreken

vaak

benaming is voor deze zorg aan zijn
de

vrouw. “Ze is mijn vrouw. Tuurlijk zorg

longziekte COPD en een diffusiestoornis.

ik voor haar, dat doe ik met veel liefde.”

Wijnands
Hierdoor

vrouw,
wordt

Paula,
de

heeft

zuurstofopname

belemmerd en dat brengt schade toe

Pas

na

enkele

aan organen. Paula kan steeds minder

iemand

goed functioneren en moet bijvoorbeeld

waardering’ van de gemeente Olst-

ook elke nacht bijgevoerd worden via

Wijhe

een sonde. Anders valt ze teveel af.

mantelzorgondersteuning. Deze ‘Blijk

De wijkverpleging komt een paar keer

van

per week even langs voor de medische

cadeaukaarten ter waarde van € 100,-

verzorging, maar alle overige taken

. Zorgvragers kunnen die aan hun

nemen Wijnand en Paula’s dochter op

mantelzorger geven of verdelen onder

zich. Het gaat dan om het doorspoelen

meerdere mantelzorgers als waardering

van de sonde, huishoudelijke taken,

voor de hulp die zij verlenen. Ook

het verzorgen van de maaltijden en

jonge mantelzorgers kunnen eenmaal

persoonlijke verzorging.

per jaar een aanvraag doen via:

hem
en

jaren

op

de

Waardering’

de

zorg

wijst

‘Blijk

van

mogelijkheden
bestaat

uit

tot
VVV-

www.olst-wijhe.nl/blijkvanwaardering.
Daarnaast werkt Wijnand ook gewoon
“Eerder

Wijnand is erg blij met deze tip:

werkte ik altijd in de buitendienst en zat

“Geweldig dat dit bestaat en dat ik

geregeld in de kost. Dit is echter niet

gewaardeerd word voor alles wat ik

meer te combineren met de zorgtaken

doe”.

fulltime

in

de

staalbouw.

-017

“Geweldig dat dit
bestaat en dat ik
gewaardeerd word
voor alles wat ik doe”
Vaak is mantelzorg voor degene die het verricht vanzelfsprekend en wordt het niet
betiteld als mantelzorg. Op het moment dat zij in gesprek komen met elkaar of via een
ondersteuningsvraag in contact komen met het BWV, blijkt hoe intensief deze taak is.
Doordat er zoveel mantelzorgers zich onbaatzuchtig inzetten voor hun naaste, wordt
er minder beroep gedaan op de betaalde zorg. Des te noodzakelijker dat zij worden
ondersteund en gewaardeerd. Evenmens en ut Huus werken op dit terrein onder meer
samen in de Huuskamers in Olst en Wijhe.
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Respijt voor wie dat nodig heeft, vanwege zorgtaken. Steeds vaker komt die vraag bij
Evenmens binnen. Mooi om te zien dat door samenwerking binnen het BWV en met CJG
er nu vrijwillige opvang is voor deze ondersteuningsvraag.
Zo ontlasten we mensen tijdelijk van hun zorgtaak, zodat zij ook in de toekomst hun
zorgtaken kunnen blijven vervullen.

“Het is zo mooi om te zien
dat mensen hun vrije tijd aan
anderen willen geven”

“WIJ ZIJN HEEL BLIJ DAT DIT GEZIN
IN ONS LEVEN IS GEKOMEN”

A

ls ouders geen of weinig eigen

“Het is zo mooi om te zien dat mensen

netwerk hebben waar zij op terug

hun vrije tijd aan anderen willen geven”,

kunnen vallen, ligt het risico van

vertelt Lucia. “Ik krijg er energie van

overbelasting op de loer. Evenmens

om met hen te werken en echt het

Olst-Wijhe zet daarom vrijwilligers

gevoel van ‘samen staan we sterk’.

in die hun deuren openen voor een

En om dan ook nog eens te zien dat

kind met een (lichte) zorgvraag of

deze mensen zo dankbaar zijn voor de

jonge mantelzorgers die opgroeien

tijdelijk hulp, dat geeft veel voldoening.

in een gezin met zorg.

Door je betrokkenheid en begrip voor

De afgelopen tijd zien wij een toename

(overbelaste) mantelzorgers breng je

in de vraag naar gastgezinnen waar

als het ware een stukje geluk.”

kinderen

van

gezinnen

die

wat

ondersteuning kunnen gebruiken een

Dat geluk wordt absoluut ervaren door

dag(deel) kunnen verblijven. Op deze

een echtpaar dat om de week een meisje

manier ontstaat een moment van respijt

van bijna vier jaar heeft opgevangen.

voor de verzorger(s) om even tijd voor

“Wij wilden graag iets doen voor de

zichzelf te hebben of aan verplichtingen

maatschappij. Het meisje groeit op in

elders te kunnen voldoen.

een gezin waar zorgen zijn en komt

Door de samenwerking binnen het Breed

eigenlijk wat aandacht te kort, hoewel

Welzijnsverband en het CJG (Centrum

moeder natuurlijk haar uiterste best

voor Jeugd en Gezin) kunnen gezinnen

doet om haar aandacht te verdelen.

met diverse ondersteuningsvragen hulp

Vanaf het begin hadden we een klik met

krijgen door de inzet van vrijwilligers

dit vrolijke meisje. Ze heeft nu een hele

binnen of buiten het gezin.

dag lang alle aandacht voor zichzelf en
geniet hier volop van. En wij genieten

Lucia

Wolters,

jonge

van haar. Onze ervaring is zeer positief,

legt

we doen leuke dingen met haar, maar

uit: “Het zijn lieve vrijwilligers die

ook simpele dingen. Mooi om te kunnen

vanuit maatschappelijke betrokkenheid

en mogen helpen. Wij zijn heel blij

deze kinderen willen opvangen. Het

dat dit gezin in ons leven is gekomen

gastgezin kan een gezin met kinderen

ondanks de problemen. Het voelt voor

zijn, maar kunnen ook stellen zonder

ons als een geschenk.”

mantelzorgers

van

consulent
Evenmens,

kinderen, alleenstaanden of senioren
zijn”.

De BWV partners:
samen op weg
De sinds 2015 in gang gezette samenwerking voelt inmiddels vertrouwd.
Medewerkers weten elkaar te vinden. Men treft elkaar op locatie of tijdens de
samen uitgevoerde wijksafari.
Op het terrein van sociaal raadswerk, mantelzorg, vrijwilligerswerk en sport en
bewegen zijn mooie verbindingen ontstaan. U heeft dit ook uit de voorgaande
verhalen kunnen afleiden.
Op basis van de gezamenlijk geformuleerde missie en visie staan, enigszins
vertraagd door de coronacrisis, in het najaar bijeenkomsten gepland om op
‘werkplanniveau’ afspraken te maken over onze inzet in 2021. Daarbij zal de
samenwerking zeker worden voortgezet en geïntensiveerd.

