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“En dan is alles 
anders dan anders...”

Corona overviel ons in 2020. net 
hadden we in januari ons tienjarig 
bestaan uitbundig met veel mensen 
gevierd, toen we in maart de 
loCkdown in gingen.

veel kwam stil te liggen, we gingen op zoek 
naar andere manieren van contact: wat kan 
wel en wat kan voorlopig niet… Met grote 
voortvarendheid en passie heeft het team 
van medewerkers en vrijwilligers heel snel 
alternatieven bedacht en uitgevoerd:

geen Open eetcafé...  
dan bezorgen wij toch de maaltijd!

geen koffie ochtenden...  
dan bellen wij toch vaker!

Nauwelijks nog inzet van vrijwilligers thuis...
dan maken we een praatje  
op afstand of gaan wandelen!

Keihard heeft het team gewerkt om con
tacten te blijven onderhouden en nieuwe 
contacten voor elkaar te krijgen. De Corona
hulplijn was binnen een dag in de lucht.

Naast de inspanningen van het eigen sWl 
team kwamen er mooie samenwerkingen tot 
stand met andere organisaties. De grenzen 
vervaagden en het doel was kraakhelder: 
inwoners ondersteunen om overeind te 
blijven. Ik zag iets moois ontstaan wat ook  
in de toekomst zijn waarde behoudt.

Ik heb het op veel plekken gezegd, maar in 
het voorwoord van het jaarverslag 2020 mag 
het zeker niet ontbreken: Ik ben trots op al 
die vrijwilligers, inwoners, partners en het 
sWl team! samen staan we sterk. In 2020, 
maar ook in de jaren die komen gaan.
Blijf gezond!” 

rita spikker, directeur stichting Welzijn 
lingewaard
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een aCtiviteit die relatieF  
lang door kon gaan,  
is de koFFieoChtend bemmel.

Marianne Devilee heeft deze samen met  
sWl opgezet in 2018 en sindsdien komen  
er weke lijks 16 mensen bij elkaar. ,,sinds het 
begin is iedereen erg enthousiast. sommige 
mensen moeten een keer over de drempel 
heen, maar als ze eenmaal een keer zijn ge
weest, blijven ze terugkomen. De contacten 
gaan zelfs verder dan alleen het koffieuurtje. 
Zo zijn er leuke nieuwe initiatieven ontstaan, 
zoals elkaar begeleiden bij het openbaar 
vervoer. De horizon van deelnemers werd 
vergroot. en toen kwam corona en dat was 
heel lastig. We konden uiteindelijk toch nog 
tot 5 oktober bij elkaar komen, doordat we 
een locatie in de Kinkel hadden gevonden 
waar meer ruimte was. Daarna opperden 
deelnemers om met elkaar te blijven eten. 
Met name de alleroudste deelnemers had
den behoefte om elkaar te blijven zien. 
Willem heeft toen nog een keer voor een 
aantal van hen gekookt, tot er in november 
helaas  opnieuw aangescherpte regels 
kwamen.” 

PartICIPatIe & OPBOuWWerK

Tot aan maart vonden alle participatie activiteiten in de Linge waardse

dorpskernen gewoon plaats, zoals de repaircafés, koffieochtenden, de 

ruil winkels, inloop spreekuren van de participatie punten, open eetcafés, 

brei- en haakcafés en gesprek ken met de budgetcoaches. Toen in maart 

de eerste lockdown was aangebroken, werden sommige activiteiten af 

en toe hervat, om daarna weer voor een periode te moeten stoppen. 

“Als mensen over 
de drempel heen 
zijn, blijven ze 
terugkomen”

verhuizingen

In het jaar 2020 vonden drie belangrijke 
verhuizingen en heropeningen plaats. 
ruilwinkel goed spul verhuisde naar een 
nieuw pand aan het Kloosterpad in gendt. 
Participatiepunt gendt kwam in het nieuwe 
pand van Woonstichting gendt. Ook de 
Kledingruilwinkel verhuisde (samen met het 
brei en haakcafé) na 3,5 jaar van de Cuper
straat in Bemmel naar buurtcentrum De 
tichel in Haalderen. 

3
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juliëtte hendriks is sinds 2016 
vrijwilliger en Coördinator  
bij de kledingruilwinkel

"verhuizen naar een nieuwe locatie werd de 
nieuwe uitdaging. We waren immers ook een 
tijdje dicht geweest vanwege corona. Na ont
vangst van de sleutel was er een en ander te 
doen: schoonmaken en kleine reparaties 

PartICIPatIe & OPBOuWWerK

“Doordacht 
invulling geven 
aan het praktische 
deel van onze 
werkzaamheden”

uitvoeren, een vloerplanning maken,  
alle spullen verhuizen van Bemmel naar 
Haalderen, opbouwen van kledingrekken, 
kleding strijken en zorgdragen voor een 
nette en functionele inrichting. Met de hulp 
van circa 15 vrijwilligers hebben we op een 
verantwoorde manier gewerkt naar de 
opening. Het concept is ongewijzigd 
gebleven. We hebben echter wel doordacht 
invulling moeten geven aan het praktische 
deel van onze werkzaamheden. Daar zijn we 
in geslaagd; alles is coronaproof. Mond
kapjes, hygiënemiddelen, beperkt aantal 
mensen binnen in de winkel, vaste loop
routes en toezicht in de winkel, zodat de 

ruimte veilig is en blijft voor de medewerkers 
en klanten. Ook voor de inname van kleding 
zijn nieuwe regels opgesteld: die wordt bij 
binnenkomst in quarantaine geplaatst en na 
48 uur uitgepakt. uiteindelijk waren we weer 
helemaal operationeel conform corona
maatregelen en mensen waren heel positief 
en blij dat we weer open konden zijn. Na de 
opening hadden we drukke weken, alsof 
iedereen alles had opgespaard.  Na een paar 
weken werd het weer rustiger, mede door de 
angst omtrent Corona. en aan het eind van 
het jaar moesten we in verband met aan
gescherpte maatregelen onze deuren weer 
tijdelijk sluiten." 

totaal 25 trajecten,  
waarvan er 2 in 2020  

zijn afgesloten

Herstart inzet 
budgetcoaches

Herhuisvesting en  
herstart Kledingruil

totaal 15 vrijwilligers,  
gemiddeld 200 bezoekers  

per week

Herhuisvesting en herstart  
Ruilwinkel Goed Spul

totaal  
circa 

22 vrijwilligers

SIBA project in 
samenwerking met de 

HAN met als doel

12 bijeenkomsten in diverse  
werkgroepen en 2 ventrale  

inspiratiedagen, in totaal 18 mensen  
(professionals, ervaringsdeskundigen  

en studenten) 

ontwikkelen van werkwijze 
voor signaleren, bespreek
baar maken en doorbreken 

van processen en structuren 
die tot (verborgen) 

armoede leiden  
of die bestendigen 

*werkbriefje voor mensen met bijstandsuitkering) in samenwerking  
met gemeente lingewaard, vluchtelingenwerk,  

Maatschappelijk Werk en sWl; 8 bijeenkomsten

Digitalisering 
ROFje*

mogelijkheden onderzocht om dit gebouw samen met 
rijnWaalZorggroep efficiënt in gebruik te nemen met mogelijke 

samenwerkingen tussen sWl en partners in Huissen: 6 bijeenkomsten

Convent 
Huissen

30 bijeenkomsten, 40 werkgroepleden (met professionals  
van de gemeente lingewaard, spectrum, sWl en daarnaast 

ervaringsdeskundigen/bewoners van de wijk)

Ondersteuning 
WijkOntwikkelingsPlan ’t Zand

Factsheet

Marianne te Bokkel, coördinator participatiepunten
en Wil van den Hurk, opbouwwerker

achter de schermen wordt hard gewerkt  
aan de oprichting van een nieuw participatiepunt  

plus wijkhuiskamer in De Brink.

WijkOntwikkelingsPlan  
De Zilverkamp
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de CoronahulPlijn

De coronahulplijn: een typisch nieuw  
sWl 2020 initiatief. Binnen één dag werd 
inwoners van lingewaard de mogelijkheid 
geboden om contact met sWl op te nemen, 
via het Meldpuntnummer of via een speciaal 
ingericht emailadres. Dit om hulp aan te 
bieden of juist te ontvangen met betrekking 
tot praktische taken die door Corona be
moeilijkt werden. aan het begin kwamen er 
maar liefst meer dan 50 unieke aanbiedingen 
binnen van inwoners die hulp wilden bieden. 
In veel gevallen heeft sWl matches kunnen 
maken: zowel gedurende langere periodes 
als eenmalige acties. Daarnaast waren er veel 
informatieaanvragen met betrekking tot de 
sociale kaart; waar mensen bijvoorbeeld 
terecht konden voor tafeltjeDekje, Personen
alarmering, Buurtzorg, Mantelzorg, Maat
schappelijk werk.

Naast de Coronahulplijn werden ook maatjes 
gevonden via de vacaturebank. Dit heeft  
tot ongeveer 40 matches geleid, ook voor 
externe organisaties zoals Zorggroep Zinzia, 
stichting Zandse kerk, etcetera. 

aNDere MaNIereN vaN CONtaCt HOuDeN eN saMeNWerKeN

Als je niet bij elkaar op bezoek kan of er geen fysieke

activiteit mogelijk is, dan ga je op zoek naar alternatieven. 

SWL was samen met vrijwilligers en samenwerkings partners 

in 2020 creatief in het bedenken van andere manieren om  

het contact met inwoners te behouden.

andere week tegen eenzaamheid: 
bonbonaCtie 1+1

In de week tegen eenzaamheid (1 t/m 8 
okto ber) deelde sWl aan vrijwilligers en 
deel nemers van activiteiten twee bonbons 
uit. eén om zelf van te genieten en één om 
te schenken aan iemand die dat juist in die 
week verdiende. Medewerkers van BijDroom 
(Driestroom) hielpen sWl met het  
inpakken ervan. 

“Eén om zelf van 
te genieten en één 
om te schenken”

Veel gestelde vragen:
�•��Hulp�bij�boodscHappen�of�opHalen�

voedselPakket voedselbank
•�inzet�wandelmaatje
•��inzet�belmaatjes 

(wekelijks 1 tot 3x teleFoneren)

2000 ContaCtmomenten
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#aandaChtvoorelkaar ism 
gemeente lingewaard

Met een aftrap van burgemeester Nelly  
Kalfs is in oktober de interviewestafette 
#aandachtvoorelkaarinlingewaard begonnen, 
waarvan gemeente lingewaard en sWl 
initiator waren. Iemand uit een organisatie  
in lingewaard koos een interview kandidaat 
uit een andere organisatie en stelt degene 
drie vragen over zijn/haar ervaringen uit de 
coronatijd. elke keer zijn de vragen uitge
werkt in een post op Facebook. De interview
estafette is doorgegaan in 2021. 

aNDere MaNIereN vaN CONtaCt HOuDeN eN saMeNWerKeN

kaartenaCties jong voor oud

Met een campagne zijn er 75 jongeren 
geworven, die thuis elk 5 kerstkaarten voor 
ouderen knutselden, goed voor 375 kaarten! 
Het materiaal brachten jongerenwerkers bij 
de jongeren thuis. Na een week haalden ze 
de geknutselde exemplaren weer op, waarna 
ze bezorgd werden bij woonzorgcentra in 
lingewaard. De activiteit had een mooie 
drievoudige werking: thuiszittende jongeren 
een leuke bezigheid geven met een goed 
doel en de jongerenwerkers bleven in 
contact met de thuiszittende jongeren. en 
ouderen kregen rondom de feestdagen wat 
extra aandacht. 

“75 jongeren  
goed voor  
375 kaarten!”

Blijk van waardering van vrijwilliger rob 
Klingen: "afgelopen dinsdag heb ik samen 
met rolf 90 bewoners gebeld die deelnemen 
aan activiteiten van sWl. De meesten waren 
65 jaar of ouder. Ze hebben het enorm 
gewaardeerd, want ze vinden het fijn dat ze 
even aandacht krijgen. een mevrouw zei 
bijvoorbeeld: “ik heb contact met drie 
oudere kwetsbare bewoners via een corona 
hulplijn, maar wat fijn dat jullie nu ook aan
dacht voor mij hebben.” Met de meeste 
mensen gaat het naar omstandigheden 
goed, hoewel het contact met hun kinderen, 
kleinkinderen, andere familieleden en buren 
heel anders is door de afstand. Dit is zeker 
een goed initiatief om voort te zetten.  
Ik vond het zelf ook heel leuk om  
te doen.” 

belrondes han-studenten

Wekelijks 1 tot 3 keer telefoneren met 
iemand uit de buurt: het bieden van een 
luisterend oor of juist het vragen om hulp. 
Ook hier bleek veel behoefte aan in linge
waard. Zes studenten van de HaN zouden 
aanvankelijk voor de open eetcafés in 
verschillende dorpskernen worden ingezet. 
toen deze door de lockdown gesloten 
werden, kregen ze een alternatieve opdracht: 
het houden van belrondes onder de deel
nemers met betrekking tot eenzaamheids
gevoelens. als afsluiting stuurden de 
studenten een persoonlijke kaart per post. 
Naast de HaNstudenten waren er ook nog 
andere vrijwilligers die zich inzetten voor de 
belrondes. soms resulteerde dit in vaste 
belmaatjes, voor een kortere of juist langere 
periode. voor de één een fijn, gezellig 
praatje, voor de ander het enig houvast  
of het lichtpuntje in de week. 

“Voor een fijn, 
gezellig praatje, 
enige houvast of het 
lichtpuntje in de 
week”

“Wat fijn dat jullie 
nu ook aandacht 
voor mij hebben”

belmaatje

Ingrid gribling uit Huissen is sinds maart 
2020 belmaatje voor twee alleenstaande 
oudere dames. ,,Ik wil graag dingen met een 
kop en een staart doen en tijdens Corona 
had ik weinig activiteiten. toen ik in maart 
2020 een oproep van sWl las, waarbij ze 
belmaatjes zochten, reageerde ik direct. Ik 
vond het heel fijn dat ouderen zich via de 
Coronahulplijn konden aanmelden en ik dus 
niet zelf op zoek hoefde te gaan. De situatie 
voor deze ouderen is heel dubbel. Ze heb
ben wel kinderen die zich om hen bekom
meren, maar die zijn vanaf het begin als de 
dood om hun moeder te besmetten, dus is 
er alleen maar een praatje op afstand. Ik heb 
hen ook aangeboden om op bezoek te 
komen, maar dat vinden de dames lastig. 
Dus blijft het bij bellen. Maar ik wilde wel 
graag zien met wíe ik nou eigenlijk belde. 
Met Pasen stond ik dus met een paasstukje 
bij hen voor de deur, op grote afstand. Dat 
werd gewaardeerd. en het mes snijdt aan 
twee kanten. Ik vind het heel interessant om 
verhalen van vroeger te horen en zij vinden 
het leuk om erover te vertellen. Want vaak 
hebben eigen kinderen deze verhalen al  
vaak gehoord.”  
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reaCtie jongere  
die CoaChingssessie  
heeFt doorloPen:
 
"Ik vond het prettig dat ik alles kon 
bespreken, zonder dat verder iemand daar 
van wist. Het is goed om met iemand te 
spreken die geen oordeel heeft over mijn 
persoonlijke situatie. als je met familie/
vrienden dingen bespreekt dan is dat vaak 
wel. Dus daarom is de coaching heel fijn.” 

out oF the box

jongerenwerker Bram: ,,Door de coronatijd 
ben ik out of the box gaan denken en crea
tief op zoek gegaan naar leuke alternatieve 
activiteiten voor jongeren, die je ook online 
kunt doen. Hierbij is er getracht om ver
bindend te zijn. Het is een totaal andere 
manier van werken en we hebben te allen 
tijde zorgvuldig met alle actuele corona
regels rekening gehouden.” 

een luisterend oor

straatcoach jim: ,,We hebben gemerkt dat 
steeds meer jongeren door corona in een 
sociaal isolement zitten: sommige jongeren 
lopen echt met hun ziel onder de arm en 
kun nen slecht met de (in hun ogen) uit zicht
loze situatie omgaan. Door de jongeren een 
luisterend oor te bieden en het gesprek met 
ze aan te gaan hopen we ze een stip op de 
horizon te geven.” 

jONgereNWerK eN straatCOaCHes

“Creatief op zoek 
gaan naar leuke 
alternatieven”

“Goed om iemand 
te spreken die geen 
oordeel heeft over 
mijn persoonlijke 
situatie"

De jongerencoaches hebben in 2020 68 coachingstrajecten gedaan

met individuele jongeren. Daarnaast zijn er talloze activiteiten 

georganiseerd, om de verbinding tussen en met jongeren, ondanks de 

wisselende corona maatregelen, te blijven opzoeken. Hierbij werd 

ruimte geboden voor sociale contacten naast de activiteit zelf. Juist in 

2020 was dat van cruciaal belang, om de kans kleiner te maken dat de 

jongeren in een sociaal isolement terecht zouden komen. 
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een greeP uit de aCtiviteiten

archerytag:
Pijl en boog activiteit in de herfstvakantie 
waarbij er met verschillende spelonderdelen 
een leuke middag is georganiseerd op het 
veld van rKHvv.

Online Fifa tournooi
een online toernooi waar de jongeren thuis 
vanaf hun playstation tegen elkaar speelden. 
tijdens kerst en op oudejaarsdag 

organiseerde sWl twee toernooien voor alle 
jongeren uit lingewaard. 

Online Quizzen
tijdens de verschillende lockdowns zijn er 
verschillende online quizzen georganiseerd 
op de vrijdagavond. elke quiz met een ander 
thema en leuke prijzen.

graffiti
In december vond er een graffiti activiteit 
plaats. In samenwerking met gemeente 

lingewaard werden er panelen geplaatst aan 
de Doelenstraat in Huissen. Naast het sociale 
aspect, bood dit jongeren de ruimte zichzelf 
creatief te ontplooien.

verdere activiteiten onder meer: rapsessies, 
kerstkaarten maken jong voor oud, paarden
coaching. 

jONgereNWerK eN straatCOaCHes

Competentie ontwikkeling: 12
Dagbesteding: 9
thuissituatie: 5
eenzaamheid: 4
sociaal emotioneel functioneren: 4
luisterend oor: 4
Praktische zaken: 4
gedrag: 4
seksuele weerbaarheid: 3
tussentraject/natraject: 3
sociaal netwerk uitbreiden: 3
Zelfbeeld verhogen: 2
Ondersteuning jonge mantelzorger: 2
scheiding ouders: 2
stimulatie sporten 1
rouwverwerking 1
Financieel: 1
vervolgopleiding: 1
Ondersteuning school: 1
traumaverwerking: 1
Ondersteuning integratie: 1

Factsheet

Verwijzers

Zelf: 27 
Familie: 14 
Huisarts: 1 
school: 9
rijnstad: 3
gemeente: 8
sWl: 2
aBC Bemmel: 1
rIBW: 1 
Bureau Halt: 1 
school’s cool: 1

Ondersteuning  
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aNDers: BeZOrgeN aaN HuIs

Elk jaar vindt er een waarderingsdag voor vrijwilligers

plaats, die SWL in dit gekke jaar anders mocht vormgeven. 

Om vrijwilligers rond de kerstdagen te bedanken voor hun 

flexibiliteit en inzet, heeft het team van SWL een goed 

gevulde SWL tas aan alle vrijwilligers aan huis bezorgd.

willems eten

al vier jaar zet chefkok Willem Cornelissen 
zich met veel enthousiasme in bij sWl, om  
te koken voor ouderen. toen de eetgroepen 
door Corona niet meer konden doorgaan,  
is het idee ontstaan om de vers gekookte 
maaltijd bij de mensen thuis te bezorgen. 
Willems eten op donderdagavond werd  
in het leven geroepen! 

Willem: ,,je merkt dat oude smaken weer 
terugkomen bij mensen. De ouderen 
proeven dan ineens in mijn maaltijd die 
tomatensoep van vroeger. en dat vind ik zo 
bijzonder om te zien.  en juist in deze tijd, 
waarbij kwetsbare ouderen alleen thuis zit ten, 
is het heel belangrijk dat ze goed eten. Want 
eerlijk is eerlijk: vaak kiezen ouderen als 
alternatief voor een kantenklaarmaaltijd.  en 
dat smaakt natuurlijk anders en lijkt me 
minder gezond. Koken is in mijn ogen iets 
dat je doet voor een ander. “Het is net kerst
mis” en “hoe kom je erop” hoor ik vaak als ik 
de ouderen zie eten. Daar kan ik zo blij van 
worden! In deze tijd kan ik die reacties 
natuur lijk niet zien. Maar dan haal ik vol
doening uit het feit dat die soms erg zieke 
mensen in de eenzaamheid toch nog een 
keer per week een lekkere maaltijd krijgen. 
en daarnaast kan ik ook zo genieten van 
bijvoorbeeld een chauffeur uit gendt, die 
zich belangeloos inzet voor een ander door 
elke donderdag mijn maaltijden rond  
te brengen” 

De maaltijdtassen van Willems eten bleken 
een prachtig vervoermiddel te zijn om in
woners te bereiken: De rijnWaalZorggroep 
maakte doeboekjes, die sWl mocht 
kopiëren en meegeven aan de deelnemers 
van Willems eten. Ook werden er knutsel
werkjes en tekeningen meegegeven die 
gemaakt waren door kinderen en jongeren. 
Daarnaast bakten inwoners van het 
Driestroomhuis  een gezinshuis voor mensen 
met een beperking in Huissen overheerlijke 
taarten/ cakes als toetje. 

“Een prachtig 
vervoermiddel”
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50 taartjes Per week

Op de oproep voor bakkers voor 'Heel 
linge waard bakt voor het Praatstoeltje' 
reageerde ook de eigenaar van Het Drie
stroomhuis uit Huissen. Door de lockdown 
waren alle dagbestedingen gesloten. De 
cliënten van Het Driestroomhuis wilden 
graag bakken en zo ontstond een unieke 
samenwerking: wekelijks bakten zij voor alle 
deelnemers van Willems eten, ongeveer 50 
stuks per week. vrijwilligers van sWl haalden 
de taartjes op en stopten ze in de 
maaltijdtassen. 

heel lingewaard bakt  
voor het Praatstoeltje:

Om diverse inwoners van lingewaard op  
een ludieke wijze coronaproof met elkaar  
in verbinding te brengen, is 'Heel lingewaard 
bakt voor het Praatstoeltje' bedacht. 
Inwoners werd gevraagd om iets lekkers te 
bakken voor een inwoner die een taartje 
alsook een praatje wel op prijs stelde. een 
vrijwilliger van sWl bezocht de inwoner, die 
het taartje voor het bezoek bij de bakker 
ophaalde en even de tijd nam voor een 
praatje op de stoep. 

meer dan een lijstje

vrijwilliger regina van den Brink hield in  
2020 deelnemerslijsten voor Willems eten in 
gendt bij. Dat houdt voor haar meer in dan 
gewoonweg een lijstje bijhouden.

“regien, ik ben het. Heb je even tijd? Ik zit 
aan de koffie en wil met iemand praten". 
regien: "Dat hoor ik vaak van de gasten  zo 
noem ik de ontvangers van Willems eten. Ze 
voelen zich toch soms eenzaam en kijken uit 
naar het moment van de week dat Willems 
maaltijd wordt bezorgd. Iedereen die voor
heen aan de eetgroep deelnam, stond 
standaard op de lijst. Maar helaas kon niet 
iedereen blijven deelnemen. Zo was er een 
meneer die in het ziekenhuis belandde voor 
een hartoperatie. tja, dan weet je dat en 
stuur je toch even een kaartje en houd je in 
de gaten hoe het met hem gaat. en daar
naast wilde ik ook de betrokkenen bij de 
maaltijd in het zonnetje zetten. Zo bakten de 
‘gezinsleden’ van het Driestroomhuis vrijwillig 
taarten als toetje en heb ik samen met gast 
jannie €120 bij de eters van Willems eten 
opgehaald, als extra zakcentje voor in hun 
vakantie. en jannie, borduurde daarvoor een 
bakje met handvat. Het Driestroomhuis was 
enorm verrast.” 

“Een taartje en  
een praatje stellen 
we op prijs”

“Ik zit aan de 
koffie en wil met 
iemand praten”

aNDers: BeZOrgeN aaN HuIs
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MaNtelZOrg: aNDers DaN aNDers

Mantelzorgers hadden het in 2020 misschien wel extra zwaar. Door

de beperkingen die corona met zich meebracht, zaten veel mensen  

nog meer aan huis gekluisterd. De individuele ondersteuning aan 

mantel zorgers door de mantelzorgconsulent is gewoon doorgegaan.  

Bij de activiteiten lag dit ingewikkelder. Cursussen, contact momenten 

en inzet van vrijwilligers zijn opgeschaald en afgeschaald, afhankelijk 

van de landelijke coronamaatregelen die tussendoor genomen werden. 

Het wekelijkse ontmoetingsmoment voor mensen met beginnende 

dementie in Huissen en Bemmel, is na de eerste lockdown weer 

doorgegaan tot aan de strenge lockdown medio december.

herman Polman is samen met  
3 andere vrijwilligers bij het 
wekelijkse ontmoetingsmoment 
voor mensen met beginnende 
dementie in het dominiCanen-
klooster huissen.

"We omarmen onze deelnemers elke week 
weer met heel veel liefde en aandacht en zijn 
een hechte groep. We drinken samen koffie, 
luisteren naar elkaar, doen stoelgymnastiek, 
balspellen, geheugenspelletjes, gaan samen 
schilderen en wandelen in de kloostertuin. 
Helaas konden we door corona geen knuffel 
of aai meer geven. Heel jammer, juist omdat 
ze het vaak echt nodig hebben. Daarnaast 
was het voor hen erg lastig dat de regelmaat 
ontbrak, omdat het klooster geregeld 
gesloten werd. Mensen met beginnende 

“Deze groep  
mensen moet  
je heel veel  
liefde geven”

dementie zijn zeer teer en kwetsbaar. Wat mij 
persoonlijk trof, was een meneer op wie ik 
een half uur heb moeten inpraten dat hij niet 
zelfstandig naar huis kon lopen. en een 
gesprekje met een dame die zich realiseerde 
dat ze dementie had en wat dat voor haar 
betekende. Beginnend dementerende 
mensen kunnen de coronamaatregelen niet 
altijd goed plaatsen. afgelopen jaar waren ze 
thuis uiteraard ook een stuk eenzamer. en dat 
is zo jammer, want juist deze groep mensen 
moet je heel veel liefde geven. Ook wij, als 
vrijwilligers, misten het contact zeer. We 
losten dit op door geregeld een kaartje, 
kleuractiviteit of andere attentie op te sturen. 
We bleven dus zeker contact houden met 
onze mensen.” 
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dag van de mantelzorg

Op 10 november was de Dag van de Mantel
zorg. Helaas kon er dit jaar geen fysieke 
activi teit plaatsvinden, maar de linge waardse 
mantelzorgers werden toch in het zonnetje 
gezet. vrijwilligers en mede werkers van sWl 
brachten een roos en een verrassingstas  
(met een attentie van de ge meente en een 
speciaal informatie maga zine) aan alle bij het 
steunpunt mantel zorg ingeschreven mantel
zorgers. Hieronder enkele reacties  
van mantelzorgers: 

“Heel erg leuk om zo op deze manier een 
presentje te mogen ontvangen. Mijn dochter 
zit nu nog op school, maar zal er zeker blij 
mee zijn als ze straks thuis komt.”

“vanmiddag ging de voordeurbel en daar 
stond een jongeman met een mooie roos en 
blauwe tas met inhoud. Wat een lief gebaar , 
om ook als steunpunt mantelzorg en 
gemeente mee te doen aan de week van de 
mantelzorger. Mantelzorger ben je in welke 
vorm dan ook en het ontstaat altijd uit liefde. 
Maar dan is het toch een verrassing als je niet 
vergeten wordt door de gemeente en sWl.
Dank voor het gebaar en het initiatief!”

“Zojuist werd ik blij verrast met een hele 
leuke attentie. Zelfs aan mijn dochter guusje 

“Mantelzorger ben 
je in welke vorm dan 
ook en het ontstaat 
bijna altijd uit liefde”

MaNtelZOrg: aNDers DaN aNDers

was gedacht. super lief. Ik ben zelf nu in de 
lappenmand door een val dus ervaar nu ook 
de afhankelijkheid. Doordat ik als 
mantelzorger het goede voorbeeld heb 
gegeven, kom ik niks te kort.”

Door een extra wervingscampagne rondom 
het aanvragen van het gemeentelijke jaar
lijkse mantelzorgcompliment en de dag van 
de mantelzorg hebben zich in november  
80 nieuwe mantelzorgers aangemeld bij  
het steunpunt mantelzorg.  

Cursussen/ trainingen
Cursus zorg om dementie 
(in samenwerking met Zinzia Zorggroep)
5 deelnemers 1 fysieke bijeenkomst, 
afgebroken ( kleine groep in verband  
met Coronamaatregelen)

Cursus voor Familieleden 
van naaste met PsyChisChe 
Problematiek
(in samenwerking met Indigo)
5 deelnemers 3 fysieke bijeenkomsten, 
afgebroken ( kleine groep in verband  
met Coronamaatregelen)

Inschrijvingen
317 ingeschreven mantelzorgers bij het steunpunt per 31 december 2020   

147 uitgeschreven mantelzorgers in 2020 
(meestal door overlijden, verhuizing en soms  andere redenen)

Individuele ondersteuning
mantelzorgconsulent

177 inFo/adviesmomenten: 
35 omgaan met overbelasting
 9 info over mantelzorgwoningen
60 vergoedingen voor mantelzorgers
45 info/aanmeldingen cursussen
13 mogelijkheden inzet zorgvrijwilligers
15  mogelijkheden dagbesteding/ andere 

respijtzorgmaatregelen

60 huisbezoeken: 
kortdurende begeleiding (max. 3 gesprekken)  
hoe om te gaan met overbelasting

Lotgenotencontact
mantelzorgCaFé 
februari en augustus 4 vrijwilligers, gemiddeld 10 deelnemers

oudergroeP ass 
februari en september 1 vrijwilliger, gemiddeld  6 ouders

Dag van de mantelzorg
330 ingeschreven mantelzorgers (peildatum 10 november 2020)  
hebben informatiemagazine en attentie ontvangen

Ontmoetingsactiviteit
voor mensen met 
beginnende dementie
januari tot maart en juli tot medio december
In Bemmel: 6 deelnemers en 2 vrijwilligers
In Huissen: 8 deelnemers en 4 vrijwilligers

Voorlichtingsbijeenkomsten
autisme belevingscircuit in samenwerking met Mee  
29 september 2020: 26 ouders met een kind met autisme

uiteraard zijn er ook activiteiten 
geweest, zoals de mantelzorgcafés, 
die door de aangescherpte 
coronamaatregelen niet hebben 
kunnen plaatsvinden.
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deelgenomen aan :
Hometeam angeren (huisartsen Polseweg) en
Hometeam Huissen (huisartsenpraktijk Both en rodemond)

lZvN

Ouderenadvies
21 senioren met meervoudige problematiek ondersteund,  
doorverwezen, advies gegeven

advisering partners over aanpak en mogelijkheden in lingewaard 
betreffende seniorenproblematiek

aanvraag gedaan en toegekend bij ZONMW:  
training ontwikkelen ouderenadvisering

MaNtelZOrg: aNDers DaN aNDers
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sWl IN Het NIeuWs

Persbericht afgelasttekenfeest lingewaard
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ONDersteuNINg WIlleN vOOr je geZIN Is Heel geWOON

Gezinsondersteuning biedt snel laagdrempelige opvoedondersteuning

voor overbelaste gezinnen. Vrijwilligers die SWL inzet bij gezinnen, snappen 

waar ouders mee kunnen worstelen als het gaat om het opvoeden en 

opgroeien van kinderen. De vrijwilligers zetten vanuit hun (professionele) 

ervaring tijd en aandacht in om gezinnen te ontlasten en zo complexe 

problematiek zoveel mogelijk te voorkomen.  In 2020 zijn er in totaal 26 

informatievragen en 17 koppelingen geweest tussen gezinnen en vrijwilligers. 

Een gezin kan zichzelf rechtstreeks aanmelden voor Gezinsondersteuning. 

Professionele samenwerkingspartners kunnen ook naar SWL verwijzen. Lies 

de Jong is maatschappelijk werker bij Rijnstad en heeft afgelopen jaar een 

aantal van haar cliënten naar SWL verwezen.

soePele samenwerking

"Bij het verwijzen ging het met name om 
alleenstaande ouders die door verschillende 
oorzaken, zoals scheiding of psychische 
problematiek, overbelast waren. soms wordt 
het ouders te veel en doen ze alles om alle 
ballen hoog te houden. toen bij één van de 
ouders een burnout dreigde, heb ik meteen 
aan de bel van sWl getrokken. en daarmee 
was het gezin goed geholpen. er werd snel 
contact opgenomen met mijn cliënten en 
binnen een week ging er daadwerkelijk 
iemand bij hen langs. Ik kreeg als verwijzer 
de indruk dat er heel goed naar de proble
matiek werd gekeken en dat de gezinsonder
steuner een ervaringsdeskundige was die de 
problematiek van mijn cliënten goed be
greep. en de samenwerking tussen rijnstad 
en sWl? Die verloopt soepel en goed!”  

kaya dielessen, ProjeCtmedewerker 
gezinsondersteuning

"Ik word altijd heel blij als ik zie dat een 
koppeling passend is. Dat ik al gelijk een last 
van de schouders van ouders zie vallen en 
enthousiasme bemerk bij de vrijwilliger.” 

“Binnen een 
week ging er 
iemand langs”
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bijzondere koPPeling

een familie stelde in de eerste corona 
lockdown zijn tuin beschikbaar voor een 
ander gezin om daar te komen spelen. er is 
een koppeling tot stand gekomen met een 
alleenstaande moeder met twee zoontjes die 
in een flatje wonen. Helaas is de uiteindelijke 
uitvoering niet meer gelukt omdat één van 
de zoontjes ziek werd. 

bestaand 
16 inzetbare vrijwilligers

nieuwe aanmeldingen en getraind
9 vrijwilligers, waarvan 6 in de eerste lockdown

aanvullende sCholing
autisme Belevings Circuit (live) , Brainblocks (digitaal) , aD(H)D (digitaal)

ONDersteuNINg WIlleN vOOr je geZIN Is Heel geWOON

anita blom, ProjeCtCoördinator 
gezinsondersteuning

"voor mij is het heel bijzonder geweest  
om te ervaren hoe flexibel en creatief we als 
project en als organisatie zijn geworden. Dat 
maakt dat we er nog beter konden zijn voor 
onze gezinnen. Ondanks de omstandig heden 
hebben we kunnen doen wat nodig was! Dat 
is voor gezinnen die vastlopen zo waardevol. 
en daar komt zoveel waardering voor terug 
dat het alleen maar stimuleert om op deze 
manier verder te gaan en mezelf nog verder 
te ontwikkelen.” 

“Ondanks de 
omstandig heden 
hebben we kunnen 
doen wat nodig was!”

vrijwilliger gezinsondersteuning

“toen ik moeder was van drie kinderen onder 
de vier jaar, wist ik soms niet waar ik het 
zoeken moest. Wat had ik toen graag 
ondersteuning gehad van een vrijwilliger.  
Nu verleen ik die ondersteuning!” 

“Nu verleen ik  
die ondersteuning”

Aantallen gezinsondersteuning 2020
*reguliere gezinnen zijn gefinancierd door de gemeente lingewaard.  
de Plus gezinnen (ass en ad(h)d) zijn gefinancierd door het oranjefonds.

Gezinnen

inFormatievragen
26 informatievragen
(regulier 17 / Plus 9)

suCCesvol aFgesloten 
trajeCten gezinnen

10 koppelingen (regulier 5 / Plus 5)

koPPelingen
17 koppelingen; 

(regulier 9 / Plus 8)

Vrijwilligers

9 17 8 9 5 5

26 17 10
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taalMaatjes PrOjeCt: “taalHulP Is Meer DaN De taal alleeN”

Voor veel mensen is onze Nederlandse taal ingewikkeld en moeilijk 

te begrijpen. SWL geeft daarom taalhulp aan mensen die het nodig 

hebben. Taalvragers en vrijwilligers worden aan elkaar gekoppeld door  

de coördinator Margriet de Bot. Eén van die koppelingen is het duo 

Rogeh en Booike. Rogeh studeerde farmacie in Syrië en kwam in 2013 

naar Nederland. Gelukkig is hij een echte doorzetter. Zijn studie 

afmaken in Nederland lukte niet vanwege de taal, maar onder meer 

dankzij taalmaatje Booike is het hem nu gelukt zijn diploma 

verzorgende IG niveau 3 te halen én een baan in de zorg te vinden. 

Booike was al eerder taalmaatje geweest van 
rogehs vader. Ze wist dat rogeh bezig was 
met het vinden van een leer/werkplek in de 
zorg. Met enorm veel doorzettingsvermogen 
overtuigde hij instellingen om hem een kans 
te geven. Maar ja, elke keer zat die taal hem 
net iets te veel in de weg. toen hij uiteinde
lijk een scholingsplaats bij een zorginstelling 
gevonden had vroeg rogeh bij sWl om 
taalhulp. Booike is taalvrijwilliger van sWl  
en wilde rogeh graag helpen. samen kijken 
ze terug op hun begeleidingstraject.

rogeh: "al in de eerste maand van mijn 
studie dacht ik: ik ga stoppen. Iedereen om 
me heen begreep alles en ik voelde me heel 
dom. Niet dat ik niet betrokken was bij de 
lessen, maar er kwam heel veel op me af.” 

Booike: "Ook al had rogeh niveau B1 en B2 
van de inburgeringscursussen Nederlands 
gehaald, toch was de instructie lastig, bij
voorbeeld hoe je het leren en het maken  
van de opdrachten aanpakt.”

rogeh: "Ik ging al mijn studieboeken  
naar het arabisch vertalen.”

Booike: "Maar veel woorden zijn niet één op 
één te vertalen, dus dat maakte het extra 
moeilijk. Daarnaast verwachten ze bij studies 
in Nederland dat je veel op jezelf reflecteert 
en dat was jij helemaal niet gewend.”

“Iedereen om me heen begreep 
alles en ik voelde me heel dom”

rogeh: "Dan kreeg ik de opdracht om  
een Persoonlijk Ontwikkeling Plan te maken. 
Maar er werd helemaal niet bij verteld hoe  
je zoiets moest aanpakken.”

Booike: "je moest verslagen schrijven, wat je 
vanuit syrië niet kende. Dus het schrijven was 
niet alleen moeilijk vanwege het gebrek aan 
woordenschat, maar ook vanwege de vraag: 
hoe zet je een verslag in elkaar? Daar kon ik 
je goed bij helpen. In het begin maakte je 
verslagen en dan moest ik vaak vragen wat je 
bedoelde en dan zetten we het samen in een 
zin. aan het eind van ons traject begreep ik 
alles wat je bedoelde en had je nog maar 
een paar fouten. Die ontwikkeling was heel 
mooi om te zien.”

rogeh (lachend): "ja en ik hoopte stiekem 
dat je de verslagen ook zou maken, maar dat 
deed je niet. je gaf me net die extra steun 
waardoor ik het wel helemaal alleen kon 
doen. Zonder jou was het me nooit gelukt 
om mijn studie af te maken én natuurlijk om 
een baan te vinden.” 

Booike: "De meerwaarde die het me als 
vrijwilliger gaf? juist om iemand te bege
leiden die echt een doel voor ogen heeft en 
een enorme intrinsieke motivatie; dat is voor 
mij ook motiverend geweest.  en daarnaast 
heb ik zelf ook veel geleerd van jouw  
studie, rogeh.” 
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aCtiviteit anders dan anders

Begin september heeft sWl samen met  
het taalnetwerk lingewaard en Overbetuwe 
taalwandelingen georganiseerd door 
Huissen, angeren en Bemmel. Iedereen kon 
meedoen. en het werd een schot in de roos! 
Wat kom je aan taal onderweg tegen; wat 
valt je op of wat valt juist niet op? tijdens de 
wandelingen werden we ons nog bewuster 
wat taal met ons doet en hoe belangrijk het 
is om taalvaardig te zijn. als je goed om je 
heen kijkt zie je namelijk pas hoe ingewikkeld 
onze taal is, bijvoorbeeld in een bushokje. 

“Als je goed  
om je heen kijkt  
zie je namelijk pas 
hoe ingewikkeld  
onze taal is”

taalMaatjes PrOjeCt: “taalHulP Is Meer DaN De taal alleeN”
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sPOrt eN Cultuur: aNDers DaN aNDers 

De sport- en cultuurcoaches van SWL hebben in 2020 alles behalve stil-

gezeten. Ze hebben zich – naast alle doorgaande activiteiten vanuit het 

Lingewaards Sportakkoord-  ingezet voor talloze nieuwe initiatieven. 

Lockdown of geen lockdown: altijd konden deze activiteiten doorgang 

vinden. Een greep uit het aanbod: online koningsspelen, Lingewaard Fit, 

Balkon Beweegdag, #stayathomechallenge. Maar daarnaast ook bijvoor-

beeld ondersteuning voor de opstart van activiteiten van sport vereni gingen, 

tussen de verschillende lockdowns in, het informeren van de coronaregels  

en de verspreiding van hulpmiddelen zoals ontsmettings middelen. Sport-

verenigingen, scholen en andere aanbieders kwamen met vragen zoals:  

hoe richt ik een accommodatie coronaproof in? Hoe geef ik training op 

anderhalve meter? Kan ik met mijn binnensport naar buiten? SWL sport-

coaches Nick, Quint, Thijs en Rosanne schreven over hun ervaringen.

niCk van der ham

juist in 2020 werd het belang van sport, 
bewegen, gezondheid & weerstand nog 
duidelijker, terwijl de mogelijkheden hieraan 
bij te dragen beperkter waren. Het is wel 
even schakelen om beweging thuis vanachter 
je computer te stimuleren. en de richtlijnen 
waaronder nog wel bewogen mocht worden 
veranderden voortdurend en snel. Wat mij in 
deze tijd vooral is opgevallen is de enorme 
bereidwilligheid en flexibiliteit bij iedereen 
om toch te zoeken naar de mogelijkheden.  
In diverse kernen hebben verenigingen 
elkaar opgezocht om gezamenlijk toch een 
aange past sportaanbod te realiseren voor  
de jeugd. De activiteiten op Walburgen 
Beweegt zijn daar een prachtig voorbeeld 
van. Deze intensieve samenwerking was  
er zonder corona nooit geweest. Ook de 
waardering vanuit de clubs over onze 
ondersteuning was heel groot. Het gevoel 
dat je daarmee echt een verschil maakt doet 
me goed! 

Quint van de ven

“alleen ga je sneller, samen kom je verder”. 
De quote van het geschreven sportakkoord is 
in coronatijd meer realiteit geworden dan de 
bedoeling was. Helaas moesten we een aan
tal mooie kansen voor 2020, zoals de week 
van de gezonde jeugd, een beweeg test en 
aansluiten bij lokale evenementen zoals 
buitenspeeldag, laten schieten. sporten was 
in 2020 vooral een individuele aangelegen
heid, terwijl de kracht van sport vaak ook zit 
in het samenbrengen van mensen. tegelijker
tijd zijn sportaanbieders in lingewaard juist 
wel meer samengebracht. Zo stelden buiten
sportaanbieders hun sportparken open voor 
andere clubs. Dit heeft de band tussen sport
aanbieders onderling hopelijk blijvend ver
sterkt. Corona heeft dus niet alleen maar 
ontwikkelingen geremd. sterker nog: met 
misschien wel de belangrijkste acties uit het 
sportakkoord hebben we stappen kunnen 
maken: het ontwikkelen van een nieuw te 
vormen lingewaards digitaal sportplatform. 
Dit wordt in 2021 gelanceerd en is bedoeld 
om alle inwoners met sport en bewegings
vragen digitaal verder te kunnen  helpen. 
Daarnaast is sport naar de mensen toe 
brengen een geslaagd concept, dat we ook 
na corona niet moeten vergeten. apparte
menten complexen in beweging brengen met 
een balkonbeweegmoment was een succes. 
Niet alleen om in beweging te blijven, maar 
ook om elkaar als buren niet alleen aan te 
spreken bij bijvoorbeeld een boodschapje, 
maar ook echt contact te maken met  
een praatje.  

“Het gevoel 
dat je echt een 
verschil maakt 
doet me goed!”
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rosanne de groot

"Wat mij als professional het meest heeft 
geraakt, is het inzicht dat mensen niet ge
maakt zijn om alles alleen te doen. Mensen 
gedijen als ze samen zijn omdat er sociale 
controle is, normen en waarden zijn, inspira
tie wordt opgedaan met elkaar, informatie 
wordt uitgewisseld en omdat iedereen op  
z’n tijd behoefte heeft aan aanraking (in 
welke vorm dan ook). Door Corona is dat 
niet/minder mogelijk. voor mijn werkzaam
heden betekende afgelopen jaar op zoek 
gaan naar alternatieven op afstand en online. 
Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot de Online 
Koningsspelen in lingewaard (in samen
werking met andere gemeenten en de 
gelderse sport Federatie). Kinderen konden 
via Youtube filmpjes activiteiten volgen om 
zo toch nog wat te doen in het kader van de 
Koningsspelen. voor mensen die ik coachte 
voor hun leefstijl, viel de lockdown zwaar.  
Zij vielen juist voor corona al vaak tussen wal 
en schip en raakten extra in de knel.  
tijd om hulp in te schakelen via WMO, 
rijnstad, sIZa en Iris Zorg. Dit bracht ook  
een hechtere samenwerking tot stand om 
mensen die het echt nodig hadden, toch  
te kunnen helpen.”  

“Aspecten van het sportakkoord worden 
eerder opgepakt door Corona”

thijs sloot

In 2020 ben ik bij sWl begonnen. Het was 
een lastige periode om ingewerkt te raken  
en een netwerk op te bouwen vanuit huis, 
maar het heeft ook veel opgeleverd. We zijn 
veel aan de slag gegaan met online zaken. 
Dat was voor ons, maar ook voor de deel
nemers lastig in de opstart en is daarna goed 
opge pakt. Het voordeel is dat nu een aantal 
aspecten van het sportakkoord eerder 
worden opgepakt door Corona. Ze hebben 
voorrang gekregen door de dagelijkse gang 
van zaken. 

sPOrt eN Cultuur: aNDers DaN aNDers 

Werkgroep Sportakkoord:
Jeugd in Beweging

sjors sPortieF en CreatieF sChooljaar 
2019-2020: 
865 leerlingen bereikt (522 sportief/343 creatief),  
69 aanbieders, keuze uit 355 kennismakingscursussen, 
aanmeldingen via meedoen regeling 4.

 veilig sporten en sjors sportief: extra aanbod voor niet leden 
van verenigingen om toch mee te kunnen doen met een sport 
in verband met Corona. extra activiteiten kunnen via het 
platform van sjors sportief aangeboden worden;  
4 aanbieders en 32 aanmeldingen. Promotie loopt  
via scholen en verenigingen.

 Zomerprogramma: via sjors sportief en Creatief konden 
verenigingen extra aanbod presenteren voor de 
zomervakantie vanwege Corona;  
3 aanbieders, 14 cursussen en 9 deelnemers. 

nasChools Programma:  
(maar heel beperkt geweest ivm corona)
 KC ’t Holthuus: Breien en Haken 6 lessen 10 deelnemers.

 IKC Donatushof: Beeldende vorming, Programmeren  
en kinderyoga: 40 deelnemers. 

ondersteuning Cultureel PlatForm 
lingewaard (CPl): 
Opgestart eind 2020 met de Open academie en gemeente 
lingewaard: plannen uitgezet voor begin 2021 nieuwe start 
CPl, omdat er dan ook een nieuwe cultuurnota komt 
waarvoor input vanuit het werkveld heel welkom zou zijn.  
Dit is ook een mooie trigger voor partijen om aan te sluiten  
bij het CPl. 

ontwikkelen sPort- en beweegPlan  
Per sChool oF oPvang:
•  Twee van de drie middelbare scholen gesproken en eerste 

plannen met OBC Huissen gemaakt.
•  10 van de 15 basisscholen gesproken en inzichtelijk 

gemaakt wat er nu is op het gebied van sport en 
gezondheid en waar wensen/behoefte voor de toekomst 
liggen.

go! gezond onderweg:
•  Totaal 63 kinderen in de coaching.
•  Nieuwe deelname 26 kinderen.

aanbod lesmodule gezonde  
leeFstijl basissCholen go!
16 lessen op vier scholen vlinderboom, abacus,  
tichelaar en sterrenbos

online koningssPelen
•  georganiseerd in 30 gemeenten in gelderland 

ondersteund door de gelderse sport Federatie. 
•  Vrijdag 24 april, eenmalige actie in verband  

met coronacrisis uitgezonden via  
Youtube stichting Welzijn lingewaard. 

•  Lingewaard zo’n 150 leerlingen die deel  
hebben genomen op de dag zelf. 

•  Gepromoot op 9 scholen in lingewaard die enthousiast 
waren en via sociale media en lokale kranten  
en tijdschriften. 

•  Ongeveer 15 verenigingen en organisaties hebben 
meegedaan met het maken van een Youtubefilm. 

alternatieve aCtiviteit 
looveldenlooP:
•  In verband met annuleren Looveldenloop samen met HAN 

studenten die daar stage zouden gaan lopen alternatieve 
opdracht bedacht. Zij hebben virtuele spellen en beweeg
activiteiten opgezet via Youtubefilmpjes. links daarvan zijn 
verspreid door IKC Binnenstebuiten via de nieuwsbrief 
voor de leerlingen die normaal gesproken dus mee zouden 
doen aan de looveldenloop (6 video’s).



Factsheet

4140

sPOrt eN Cultuur: aNDers DaN aNDers 

Werkgroep Sportakkoord:
Iedereen kan meedoen 

max vitaal (aCtiviteitenwijzer):
•  49 lingewaardse sportaanbieders
•  2 lingewaardse sportieve goede doelen 
•  124 pagina’s met activiteiten
•  Wordt gedrukt in 2021

nationale diabetes Challenge (ndC)
•  Deelname Medisch Centrum Loovelden, initiatief 

Huisartsenpraktijk Bles & Poels
•  18 inschrijvingen
•  De groep wandelt door*
•  Overige samenwerkingen: Herstelcirkel Huissen,  

Krachtige leerkringen (HaN), diverse organisaties MCl

walking sPorts
•  Continuïteit Oldstars Walking voetbal 
 .  Deelnemers hebben een dagelijks bestuur  

geformeerd en gaan zelfstandig verder
 .  35 deelnemers
 .  significante verbetering fitheid deelnemers
 .  alternatieve activiteiten in coronatijd zoals wandelen
 .  Ondersteuning bij diverse activiteiten  

(balkonbeweegdag, Walburgen beweegt)
•  Walking Handbal 
 .  20 geïnteresseerden
 .  samenwerking Hv Huissen & Hv angeren
•  Interesse in opstart
 .  Walking Basketbal  Basketbalvereniging de Batouwe
 .  Walking Hockey  MHC Bemmel 800

ongebonden wandelinitiatieven*
•  In totaal 12 ongebonden wandelinitiatieven
•  Meer dan 125 deelnemers
•  2 hiervan zijn dit jaar gestart 
•  Samenwerking: Herstelcirkel Huissen, inwoners,  

Nationale Diabetes Challenge
*in verband met strenge corona maatregelen slechts 2 groepen actief 

ongebonden FietsinitiatieF
•  Eerste fietsinitiatief gestart in Huissen centrum
•  10 deelnemers
•  Initiatiefnemer Herstelcirkel Huissen

sPortintake:
•  17 inwoners verwezen naar lokaal sportaanbod

gezonde leeFstijl werkgroeP zilverkamP
•  Start gemaakt met de werkgroep
•  Samenwerking: Fysiotherapie van Oeyen, La Vita Sana, Santé 

Partners, Buurtzorg, Wijkplatform Zilverkamp

algemene ondersteuning:
•  Ondersteuning bij de start van twee nieuwe gezonde 

leefstijlinterventies waarbij de coaching vergoed  
wordt door de basiszorgverzekeraar. 

 .  Cool in Bemmel en Huissen
 .  Daarnaast komen er nog twee interventies meer bij: Xfittt 

(Beweegkuur) in gendt en Cool in angeren

Corona specifieke activiteiten
lingewaard Fit
•  345 deelnemers (50 t/m 85 jaar)
•  50 weergaves krachttraining filmpjes gemiddeld per week
•  Samenwerking Fysiotherapie M. van der Ploeg
•  Initiatiefnemer: Jordi Braam

balkonbeweegdag
•  Drie locaties: Oranjerie, Binnenwater en Sancta Maria
•  Totaal 75+ deelnemers
•  Interesse in ‘duurzaam’ vervolg
•  Samenwerking: Saskia Hofman - leefstijlcoaching, Jordi Braam 

Massage, alida de leeuw – Beweeg je vitaal, Oldstars Walking 
football 

Werkgroep Sportakkoord:
Samen bewegen en beleven 

lingewaard sPort!:
•  Geformaliseerd naar een stichting
•  2 sportcafés met diverse thema’s voor alle sportclubs
•  1 speciaal corona sportcafé
•  Oprichting Sportservice Lingewaard
•  Fractie overleggen gepland met  

alle fracties van lingewaard

#stayathomeChallengelingewaard 
•  tenminste 10 clubs deelgenomen (o.a. Batouwe basketbal, 

sport BsO Bemmel, De schaapskooi, jonge Kracht) 
•  Tenminste 28 posts op Facebook
•  Diverse beweegfilmpjes opgenomen en rondgestuurd  

op social media om het bewegen met name onder jongeren  
te stimuleren.

ommetje wandel aPP – ranglijst 
“lingewandel”
•  27 deelnemers actief geweest
•  17 actief meegedaan (minimaal 4 wandelingen)
•  Winnaar: meer dan 600 wandelingen van 20 minuten

Werkgroep Sportakkoord:
duurzame 
sportinfrastructuur 
ondersteuning gemeentelijke 
trajeCten:
•  Start preventieakkoord
•  Sportbeleid 2021+
•  Accommodatievisie Huissen
•  Accommodatievisie Haalderen/Bemmel
•  Ontwikkeling nieuwe locatie OBC Bemmel
•  Preventie & handhavingsplan alcohol en drugs in de sport
•  Energiescan bij 2 verenigingen
•  Eerste route uitgezet Bootcampworkout  

in Huissen Zilverkamp
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sPOrt eN Cultuur: aNDers DaN aNDers 

Werkgroep Sportakkoord:
sterke en vitale sport-  
en beweegaanbieders
veilig sPortklimaat
•  Plan opgesteld, omgaan met zorgelijke  

signalen binnen een sportvereniging
•  Stil gestaan bij Coming Out Day, voor de LHBTI+ doelgroep, 

bij 20 verenigingen is hier aandacht voor geweest middels 
social media en een regenboogvlag is hierbij gehesen

gezondere sPortomgeving
•  Contact gelegd met TeamFit, coach Desiree
•  Met 3 verenigingen een kennismakingsgesprek gemaakt
•  Rookvrij terrein, RKHVV en Jonge Kracht

ontwikkelingen verenigingen en oPen 
Clubs
•  GVA subsidieaanvraag provincie afgerond
•  Gratis wekelijks 2sporturen voor jeugd in Doornenburg 

gerealiseerd
•  Walburgen Beweegt! Diverse activiteiten in coronatijd samen 

met verenigingen
•  Trainers/leiders Batouwe, module  

“een beetje opvoeder” gevolgd
•  Ondersteuning HV Huissen bij opstart Padel
•  Bataven en RKHVV ontwikkeling toekomstvisie
•  ’t Verzetje, haalbaarheid wielerbaan
•  Statuten aanpassen Kidang
•  Livings labs afgerond Haalderen, Doornenburg en Gendt

sPortverkiezing
•  3 winnaars:
 .  laura Merkenhof, ’t verzetje Bemmel
 .  Danilo trieling, hockeytalent Huissen
 .  Handbalvereniging Huissen meiden C1

Corona specifieke activiteiten
inFormatieloket voor 75 
sPortaanbieders
•  Informeren over coronaregels
•  Ondersteunen bij opstart activiteiten in corona tijd
•  Verspreiden hulpmiddelen (ontsmetting, routing, afzet 

materialen, dranghekken enz.)
•  Ondersteunen bij veilige inrichting accommodatie
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raaD vaN tOeZICHt

De maatregelen om de verspreiding van COVID-19 pandemie tegen te gaan hebben ook hun 

weerslag gehad op de Raad van Toezicht van Stichting Welzijn Lingewaard. Zo is een aantal 

vergaderingen geschrapt, is de studiedag komen te vervallen en zijn contactmomenten tijdens 

de lockdown(s) qua aantal personen en frequentie tot een minimum beperkt. Ook het bestuurlijk 

overleg met de drie wethouders van gemeente Linge waard is ettelijke malen verschoven en 

uiteindelijk komen te vervallen. Van de zes geplande vergaderingen hebben er in 2020  vier 

doorgang gevonden. Tussendoor heeft de directeur de RvT betrokken gehouden door 

regelmatig verslag uit te brengen van lopende zaken, nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. 

Leden RvT
(Op de foto hiernaast van linksboven naar rechtsonder)
•  Dhr. jan de vries (voorzitter)
•  Dhr. Patrick Zweers (vicevoorzitter)
•  Dhr. rené abels
•  Mevrouw riny Polman
•  Dhr. erik lenselink
•  Dhr. Peter de leeuw

De rvt stelt vast dat sWl in 2020 een knap 
staaltje flexibiliteit heeft getoond. Waar veel 
organisaties zich in het begin van de COvID19 
maatregelen een afwachtende houding hebben 
aangemeten, is het team van sWl er op 
ingesprongen door aanvullende activiteiten te 
ontplooien. uiteraard met inachtneming van de 
opgelegde maatregelen en zo nodig in 
aangepaste vorm. Dit om zoveel mogelijk 
inwoners van lingewaard aangehaakt te blijven 
houden. Ondanks de continu aan verandering 
onderhevige contact beperkende maatregelen 
heeft sWl haar activiteitenaanbod geadapteerd 
en daarmee haar positie in het voorliggend veld 
geconsolideerd en daar waar mogelijk zelfs 
uitgebouwd. 

Activiteiten
•  viering 10jarig bestaan sWl: in het Dominicanenklooster  

in Huissen is door sWl een feestelijk en gevarieerd 
programma georganiseerd. Mede vanwege het informele 
karakter is het feest door de deelnemers en rvtleden ook 
erg gewaardeerd als netwerkbijeenkomst.

•  De waarderingsdag voor vrijwilligers, welke jaarlijks door 
sWl wordt georganiseerd en waar een delegatie van de 
rvt ook altijd aan deelneemt, is komen te vervallen. 
Daarvoor in de plaats heeft het team alle vrijwilligers 
verrast met een persoonlijk bezorgd presentje.

•  De vicevoorzitter van de rvt heeft eenopeen een 
gesprek gevoerd met een personeelsvertegenwoordiger. 
Daarin is de algemene gang van zaken binnen sWl 
besproken, evenals het functioneren van sWl in tijden van  
beperkende maatregelen. 

•  Belangrijkste onderwerpen naast de algemene gang van 
zaken en ontwikkelingen binnen sWl, het sociaal domein 
(zowel lokaal, regionaal als landelijk):

 .  Financiën: 
 jaarrekening 2019 
  liquiditeitsoverzichten 2020  

(als terugkerend agendapunt)
     Controleverklaring i.p.v.  

beoordelingsverklaring jaarrekening

 . governancecode swl
     Werving nieuwe voorzitter & lid rvt sWl:
     vaststelling profielschets & vacaturetekst
     gesprekken met een selectie van kandidaten
     uitbreiding aanstelling van de directeur/ bestuurder
 

Bij SWL doet
iedereen mee
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  2020 2020 2019
  realisatie begroting realisatie

  € € €

 baten 1.172.042 1.131.601 1.128.812

 lasten
 projectkosten 75.365 60.500 76.025

  kosten van beheer  
en administratie

 lonen en salarissen 669.661 688.844 643. 264
 sociale lasten 144.915 162.026 115.360
 Pensioenlasten 63.001 80.315 58.113
 Overige personeelslasten 81.244 45.000 58.458
 afschrijvingen materiële vaste activa 18.018  17.747
 Overige stichtingslasten 132.527 95.000 110.126

 som van de lasten 1.109.366 1.071.185 1.003.068

 resultaat -12.689 -84 45.719
 rente en soortgelijke lasten 949  598

 saldo van baten en lasten -13.638 -84 45.121

Fondsen en
subsidies 2020

Naast de reguliere subsidie van  
de gemeente lingewaard, zoekt sWl 
steeds meer wegen om projecten 
(door) te ontwikkelen met behulp  
van fondsen en incidentele 
gemeentelijke subsidies.

in 2020 aangevraagd  
en goedgekeurd:
•  WEB-gelden: projecten  

lezen en schrijven

•   SMGZ: jaarlijkse bijdrage  
Dag van de Mantelzorg

•  Gerrit Jeurissenfonds:  
incidentele activiteiten

•  Provincie: ondersteuning 
burgerinitiatieven ten tijde  
van Covid19

•  Oranjefonds: eenmalige  
aanvraag Corona 

•  Oranjefonds: 2e jaar 
gezinsondersteuning Plus

•  Oranjefonds: project samen eten en 
koken in de 1,5 meter samenleving

•  Postcodeloterij Buurtfonds:  
Het lingewaards tekenfeest  
(door Coronamaatregelen verplaatst 
naar Pasen 2021)

•  ZONMW: ontwikkelen lokale training 
lingewaardse Ouderenadvisering

•  Europese Unie subsidie dRural: 
ontwikkelen van een breed digitaal 
platform in lingewaard

Het werkgebied

gendt

Bemmel

Haalderen Doornenburg

Huissen

angeren

Staat van Baten en Lasten
Over 2020

FINaNCIeel eN WerKgeBIeD

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)



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

 swlingewaardig


