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VOORWOORD
Gewoon een heel bijzonder gewoon jaar
Een tweede jaar dat SAM haar jaarverslag presenteert in een magazine. Een beeldend
verslag een greep uit al het werk dat door SAM verricht wordt met zo'n 500 vrijwilligers en
een bevlogen team. Je beperken tot de highlights levert ieder jaar weer de constatering op
dat het een bijzonder jaar is geweest en ook weer dat het soms anders is gelopen dan
verwacht.
Het jaar 2020 is sterk gekleurd door het coronavirus. Voor een organisatie als SAM gericht op het bij elkaar brengen van mensen en initiatieven – een directe aanleiding om
naar andere routes te zoeken om haar werk te blijven doen. Flexibel en wendbaar als een
kleine organisatie kan zijn is alles van stal gehaald om inwoners van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk zo snel mogelijk goed te informeren over wat er mogelijk is met de
steeds wisselende beperkende maatregelen, waar steun gevonden kan worden en hoe
initiatieven bij mensen gebracht kunnen worden. Er is letterlijk geen dag stil gezeten.
En daarmee werd het eigenlijk weer een gewoon jaar. Om het welzijn van mensen te
bevorderen is creativiteit van stal gehaald om al ons werk voort te zetten en een beetje
meer. Er zijn aansprekende filmpjes geproduceerd om verschillende boodschappen over te
brengen naar inwoners, gemeente en de politiek. Er is gezocht naar alternatieven om elkaar
te ontmoeten. Ruimtes zijn anders ingericht om dagbesteding te kunnen bieden voor wie
dat nodig heeft. Er is getimmerd en geklust om in de binnen- en buitenruimte met jongeren
te kunnen chillen. De samenwerking is versterkt om het allemaal met elkaar voor elkaar te
krijgen.
Maar toch, wat missen we alle mensen en reuring om ons heen. De aanloop en
verrassingen. Met zijn allen aan tafel voor een spelletje, samen eten, iets leren of lekker
knutselen. Dollen in de ruimte met jeugd, bewegen met vrouwen onder elkaar of lekker
ontspannen. Samen plannen maken, samen aan de slag en samen eer van je werk hebben.
Ik hoop van harte dat 2021 het jaar van de nabijheid mag worden, gewoon een heel gewoon
jaar. Net als 2020, maar dan net iets anders.
Mirjam van Veen
Directeur SAM
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SAM staat voor we
doen het samen.
SAM is er voor
iedereen.
SAM is altijd in de
buurt.

STICHTING SAM WIJKVERBINDER IN
BODEGRAVEN - REEUWIJK.

DE KUNST VAN
EEN KLEINE
ORGANISATIE
SAM is de welzijnsorganisatie in de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk, een sterke
speler in alle dorpen voor ontmoeting en
samen leven. Preventieve aanpak binnen het
sociaal domein is onze corebusiness. Wij
werken samen met vele vrijwilligers en
andere organisaties aan het versterken van
de samenleving door de verbinding te maken

tussen bewoners, bewonersgroepen en
maatschappelijke organisaties. Dat
doen we samen.

Voor jong en oud, actieve vrijwilligers en
mantelzorgers. Voor wijkbewoners met
eigen initiatief, mensen met een beperking,
mensen van diverse afkomst, scholieren en
studenten en voor mensen die het
lastig vinden om mee te doen. SAM werkt
als sociaal makelaar onder andere aan de
ontwikkeling van het Huis van Alles,
bewonersinitiatieven en samenwerking in
het dorp, informatief huisbezoek voor
ouderen en koppelt maatjes voor sociale
contacten en vervoer. We bieden
individuele clientondersteuning vanuit het
sociaal team, dagverzorging/dagbesteding
en geven een steuntje in de rug als
meedoen niet vanzelf gaat.

Nieuwkomers helpt SAM op weg met
inburgeren via Kids & Koffie, taalcoaches,
wegwijs worden in de leefomgeving en
ondersteunt bij het vinden van
activiteiten, stages of vrijwilligerswerk.
Mantelzorgers kunnen bij SAM terecht
voor individuele ondersteuning,
respijtzorg, voorlichting en Mantelzorgers
ontmoeten Mantelzorgers (MoM).
Jongeren treffen elkaar en de
jongerenwerkers in het jongerencentrum,
op straat en als het even niet mee zit in
individuele ondersteuning. SAM is zelf
grotendeels een vrijwilligersorganisatie en
geeft andere vrijwilligersorganisaties
ondersteuning middels de SAM academie,
vrijwilligerscentrale en vacaturebank.

SAM is een leerwerkbedrijf en geeft alle
ruimte aan jong talent.
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Ontmoet de andere
nieuwe medewerkers

Dennis

Jongerenwerker:
Geen idee waarom hij Dennis heet,
want hij is naast betrokken een
reusachtige handige Harry.

MEER
NIEUWS

SAM

TEAM

Mirjam

Raad van toezicht

Directeur: is als geboren
strateeg de ‘baas’.

Alie

Medewerker dagverzorging. Alie is
eigenlijk in alles goed. Behalve menserger-je-niet. Daar verliest zij altijd
mee.

Tineke

Balie medewerker:
Staat haar mannetje,
maar o zo aardig voor
het team en de rest.

Jessica

Sociaal
makelaar:
Creatief. Als
iets niet
pixel precies
is, gaan haar
haren
overeind.

Mieke

Medewerker
dagverzorging.
Met haar is
het nooit
hetzelfde
liedje.
Muzikaliteit
zit in haar
bloed.

Esmee

Sociaal makelaar:
Glimlach
en vrolijkheid
inbegrepen. Is er
als de kippen bij
als de vlam in de
pan schiet.

Wilma

Controller:
Een echte
duizendpoot,
altijd in voor
een
praatje,
bijzonder
goed met
cijfers en kan
nog zingen
ook!

Cora

Balie
medewerker:
Ons
administratie
kanon. Altijd
de rust zelve
in een drukke
omgeving.

Rolf

Jongerenwerker:
Is niet te stuiten
en laat als een
echte Willie
Wortel regelmatig
een lichtje aan
gaan.

Josefien

Coördinator
taalcoaches:
Roeit als een kei
met de riemen
die ze heeft, zo
ook buiten
werktijd
regelmatig in
een skiff.

Ramona

Gerda

Sociaal team:
Kan niet
bestaat niet
voor haar, net
als op de
motor in de
bergen houdt
ze graag de
vaart er in.

Balie
medewerker:
Het type dat met
een serene rust
alles voor elkaar
krijgt, het is een
schat.

In de kijker

Marjolein Waagmeester

Nieuwe
Sociaal
Makelaar

Marjolein sociaal makelt net zo goed als ze kan koken. En dat kan ze
uitstekend dus met haar zit je gebakken. Voor 20 uur in de week is
zij sinds september coördinator van SAMEN STERK en het 70+
project. Daarnaast is zij betrokken bij het Huis van Alles ReeuwijkDorp. Ze is een echte team speler, en een held in brandjes blussen.
Wat ze voor SAM deed bij de buurtbemiddeling. Althans figuurlijk,
letterlijk hebben we haar dat gelukkig niet zien doen.

Op 17 november 2020 heeft SAM een
formele organisatieverandering
doorgemaakt. Er is gekozen voor het
Raad van Toezicht model. De Raad van
Toezicht houdt toezicht vanuit de
maatschappelijke doelstelling van de
organisatie op het beleid van de directie,
op de besturing van de organisatie,
alsmede op de algemene gang van zaken
binnen SAM, en staat de directie met
raad ter zijde. De risico’s van wettelijke
aansprakelijkheid van de organisatie
komen met het nieuwe bestuursmodel
minder zwaar te drukken op de leden
van het voormalige bestuur, deze
verschuift naar de directeur die nu
formeel is aangesteld als directeurbestuurder. De statutenwijziging is ook
gelijk gebruikt om de officiële naam van
de organisatie te veranderen van
Stichting SAM naar Stichting SAM
Welzijn. Hiermee drukt de naam van de
organisatie beter haar functie uit. In het
dagelijks taalgebruik blijft het kort en
krachtig gewoon SAM.
De Raad van Toezicht is samengesteld
met Hetty Veerman (voorzitter),
Maarten Baaij, Lianne Stolwijk en zoekt
ter versterking nog naar iemand met
kennis en netwerk op het gebied van
samenlevingsopbouw en het sociaal
domein.

Drifa

Jongerenwerker + Sociaal
Makelaar
Rent dagelijks op haar werk al een
marathon maar zou hem het liefst
in het echt nog eens willen
ondernemen. Althans beginnend
met de halve dan.

Dietmar

Jongerenwerker + Sociaal
Makelaar
Schakelt als geen ander tussen
ABN en straattaal. Kan dus goed
aansluiten bij de leefwereld van
jongeren. In zijn eigen leefwereld
longboard hij er graag op los.

Uitgewuifd hebben
we...
Bas Immerzeel. Hij zet sinds februari vorig jaar de
lekkerste bakjes koffie voor de collega-ambtenaren in
Gemeente Wijdemeren.
Brechtje Simons. Zij steelt sinds september de show
als ambtenaar in de gemeente Schoonhoven.
Lenny Janssen. Zij is per oktober actief als sociaal
makelaar in Barendrecht.
Ties Jansen. Hij heeft het uitvoerend jongerenwerk
verruild voor beleid met jongeren in Delft.
Carry Smit. Zij heeft de klus geklaard, de puntjes op
de i gezet inzake wetgeving, meldcode, cao en ander
taai regelwerk voor een organisatie in ontwikkeling.
We hebben van hun aanwezigheid genoten en wuiven
nu regelmatig even op afstand.
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'HET VOELT WEL

KNUS'
Huis
van Alles
WEERGAVEN

In gesprek met Ans
Rodenburg

vrijwilligers

Individuele
ondersteuning
vrijwilligers
vrijwilligers

IN DE CIJFERS
WMO
Jeugdwet
Inburgeringswet
In 2020 telt de organisatie
451 geregistreerde
vrijwilligers actief op
verschillende projecten
van SAM.

SAM heeft 8,8fte verdeeld
over 14 werknemers,
waarvan 4 jongerenwerkers
(1,9 FTE).

11%

19%

Onder andere omstandigheden is
Ans altijd onderweg en zoekt ze
mensen op die het nodig hebben. De
coronaperiode dwingt haar
uiteraard heel veel thuis
te zijn. En dat vindt zij
niet erg. ‘’H et voelt wel
knus en huiselijk zo,’’
aldus Ans. ‘’H et gevoel
van iemand in eenzaamheid
op te willen vrolijken en
contact te zoeken met mensen
wringt wel,’’ zegt ze. Het voelt
alsof ik die mensen tekort doe
omdat je weet dat ze het heel fijn
zouden vinden als je even op de
koffie komt, contact hebt en
warmte uitdeelt. Dat is per
telefoon toch echt anders. Want
telefonisch blijft Ans het contact
gelukkig wel leggen. Dit doet ze
nog met zo'n 10 mensen. Daarnaast
heeft ze nog een ‘loopje’ met het
kerkblad.

70%

Er is 8 dagen verzuim
geregistreerd in 2020
(0,16%).

Voor de volledige jaarrekening
kijk op
www.samwelzijn.nl/organisatie

SAM voert het gesubsidieerde
werk uit op grond van
verschillende wetten

SAM foto actie mei 2020 Hoe is
het nu met? ten tijde van de
lockdown.
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DOOR DE CONTROLLER

WAT
ZAAIEN
WE?
Gebruikelijk speelt het leven van de controller zich jaarlijks af
tussen de begroting / subsidieaanvraag en de jaarrekening. Met
de jaarrekening wordt het financiële jaar afgesloten en laat de
organisatie zien hoe de geldmiddelen zijn besteed. Elke euro
wordt verantwoord, keurig voorzien van een verklaring van een
accountant.
In het jaarverslag wordt vervolgens toegelicht wat de organisatie
het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Hoeveel uren zijn er aan de
projecten besteed, welke activiteiten zijn georganiseerd, hoeveel
vrijwilligers zijn er actief, hoeveel personen zijn bereikt en zo
nog meer.
Ondanks dat een dergelijke verantwoording zeer gebruikelijk is,
blijft er toch vaak één belangrijke vraag onbeantwoord: Wat
levert al die inzet nu precies op?
Van aanbod-denken naar de vraagbenadering
Van oudsher werden welzijnsorganisaties gesubsidieerd met de
opdracht om verschillende activiteiten uit te voeren. Gemeente
en organisatie stemden af wat welke doelgroepen nodig hadden
en daar werd dan aan gewerkt.
Een belangrijke ontwikkeling in de afgelopen jaren in het
welzijnswerk is de verandering van aanbod-denken naar de
vraagbenadering. Niet meer wordt er een (standaard)aanbod
door de organisatie geleverd, maar er wordt samen met de
inwoners gekeken welke behoefte er bij de inwoners bestaat. De
wensen en behoeften van de inwoners staan voorop en de
professionals hebben een ondersteunende rol binnen het proces.
Zij helpen waar mogelijk de inwoners om dit te realiseren.

Meetbaar maken
van welzijnswerk

Effect in kaart brengen
In de zoektocht naar een effectief meetinstrument dat past bij
Welzijn nieuwe stijl, heeft SAM de “Effectencalculator” gevonden.
Het is geen rekenmachine, maar een methode waarmee
specifieke oplossingen, samen met de inwoner, achteraf
beoordeeld worden. Via deze methode wordt het effect in kaart
gebracht en er kan een schatting gemaakt worden van de
gemaakte kosten maar ook de alternatieve kosten wanneer de
inzet niet zou zijn gepleegd. Een uitgebreid rapport (2016) over
deze methode is te vinden op de website van Movisie.
De methode is sinds 2016 doorontwikkeld en samen met één van
de initiatiefnemers van de methode hebben we in het najaar 2020
met elkaar de methode toegepast.

In een intensieve sessie hebben we met
een inwoner, betrokken sociaal
makelaars, directeur en controller de
betekenis van in dit geval het Huis van
Alles voor de specifieke inwoner in kaart
gebracht.
Wat was de beginsituatie? Wat was toen
het vooruitzicht? Wie waren er bij de
inwoner betrokken? Hoe verliep de
opstart van het Huis van Alles? Wat ging
er goed? Wat ging er mis? Wat
betekenden alle ontwikkelingen voor de
inwoner? Welke ondersteuning kreeg de
inwoner van de sociaal makelaar?
Al in de loop van de sessie werd duidelijk:
Alleen het gesprek al is van grote waarde.
De gespreksleider geeft de inwoner de
ruimte om de ervaringen te delen. Wat
ging goed en wat kon er beter? De
professionals vulden aan met kennis over
de omstandigheden én welke inzet er
door de organisatie maar ook andere
professionals werd en wordt gepleegd.
Bij de uitwerking van een dergelijke casus
wordt in een tijdlijn het effect van de
inzet in beeld gebracht. Daarnaast wordt
een schatting gemaakt van de kosten aan
de hand van de specifieke inzet van een
professional. Op deze manier wordt
geprobeerd zichtbaar te maken wat het
heeft gekost én wat het oplevert. Niet in
aanbod, maar in daadwerkelijk effect!

Maarten Kwakernaak op bezoek voor de

Effecten
calculator
D E UITW ERKING VAN D E EF F ECTEN
CAL CUL ATOR IS GEP UB L ICEERD .
NIEUW SGIERIG? KIJK OP

/

-

-

Oeps...
Medewerkers en vrijwilligers van SAM doen hun uiterste best om hun taak zo goed mogelijk uit te
voeren. Toch komt het voor dat iemand niet tevreden is of een klacht heeft. SAM neemt elke klacht
serieus, want we beseffen dat waar mensen werken er soms iets mis kan gaan in onze
dienstverlening of in de relatie met onze medewerkers. Vanzelfsprekend wordt elke klacht
zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en zoveel mogelijk direct opgelost. Soms wordt de formele
klachtenregeling in werking gezet.
In 2020 bereikte ons de enige formele en volgende klacht:
De coronamaatregelen beperken activiteiten en openstelling. Bij SAM in Rijngaarde zijn - na een
korte onderbreking (1e lockdownperiode) - de eettafel door Kom-mee-eten, de dagverzorging en
enkele activiteiten in het kader van dagbesteding hervat. De klager is van mening dat er in strijd
met de RIVM-richtlijn door SAM is gehandeld en daarmee een gevaar voor bezoekers, omwonenden
en beroepsuitoefenaars wordt veroorzaakt.
Alle activiteiten van SAM zijn vooraf per periode gecheckt bij de Veiligheidsregio en afgestemd met
de Gemeente en strikt in overeenstemming met de RIVM-richtlijn uitgevoerd. De klacht is
afgehandeld door SAM door met de klager te kijken naar wat zou bijdragen aan een meer
acceptabele situatie met name in het wooncomplex. SAM is niet de beheerder van het complex. In
afstemming met verantwoordelijken zijn door hen extra maatregelen uitgevoerd.

CIJFERS

CIJFERS

UITVOERING
JAN

JULI

FEB

AUG

MRT

SEP

APR

OKT

MEI

NOV

JUNI

DEC

85

WIST JE DAT

58
36

103

7
Senioren zonder indicatie voor dagbesteding
zijn elke woensdagochtend van harte
welkom. 5 enthousiaste vrijwilligers maken
er elke week een feestje van. Kom eens
kijken!

-

Van de jongeren in de gemeente (klas 2/4
voortgezet onderwijs) in de risicocategorie
problematisch sociaal media gebruik vallen?
Dit percentage ligt een procent hoger dan
het landelijk gemiddelde (bron CBS 2019).
Jongerenwerkers werken er met jongeren
aan om hier beter mee om te gaan.

9:30 - 11:00 uur BIJ SAM, Rijngaarde 1

KENNIS DELEN

3

65

%

15

1
2

5
vanaf 1 februari
2021 is de balie
van SAM elke dag
tot 11:00 uur
open.

ONDERDELEN
REGULIER MAATJE

AUTOMAATJE

TELEFOONMAATJES

%
SAMENWERKINGEN MET ONDER ANDERE

van de SAM vrijwilligers ook vrijwilligers
is bij een andere organisatie?

n.a.v. 133 respondenten

Naar schatting zouden 100 tot 150
kinderen tot 24 jaar mantelzorger
moeten zijn. Ken je of ben je een jonge
mantelzorger. Meld je dan aan via
info@samwelzijn.nl
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SOCIAAL MAKELEN
Sociaal makelaars werken aan het
versterken van de samenleving door de
verbinding te maken tussen bewoners,
bewonersgroepen en maatschappelijke
organisaties. We doen het samen. Sociaal
makelaars werken aan welzijn voor
iedereen, met bijzondere aandacht voor
de meest kwetsbaren in de samenleving:
mensen zonder werk, mensen die leven op
de armoedegrens, nieuwkomers met een
vluchtelingenstatus, mensen die werken
aan hun rehabilitatie (GGZ), alleenstaande
ouders (met jonge kinderen) en ouderen.
SAM benut de kracht van kwetsbare en
weerbare inwoners en draagt daarmee bij
aan een samenleving: ‘met
elkaar, voor elkaar’.

Als

dit

jullie
dan

er

weet

kan

niet

daar
ik

zou

zijn

niet

zouden

niet

waar

vinden.

gemakkelijk
aan

je

kan

dingen

ik
er

en

Aandachtsgebieden
Iedere sociaal makelaar richt zich op één of
meerdere specifieke aandachtsgebieden, dat
zijn: de Huizen van Alles, mantelzorgondersteuning, het maatjesproject Samen
Sterk, de vrijwilligerscentrale, de coördinatie
van Huisbezoek 70+ en het versneld
inburgeren. Binnen al deze onderdelen werken
zij samen met vrijwilligers. Voor een zo goed
mogelijke samenwerking met
vrijwilligers en het bereiken van zoveel
mogelijk inwoners zijn goede communicatie en
het bieden van de juiste handvatten essentieel.
Binnen elk project wordt dan ook gekeken
welke handvatten er nodig zijn, daarnaast
biedt SAM ook een algemeen scholingsaanbod
waar iedere vrijwilliger, ook buiten SAM, aan
deel kan nemen.

als

zitten,
jullie
heel

vragen

iemand.

inwoner Driebruggen over Pak een Stoel

De hele gemeente Bodegraven-Reeuwijk is
het werkgebied van de sociaal makelaars,
je kan ze dan ook op verschillende plekken
tegenkomen. Zowel in de Huizen van Alles,
op bezoek bij andere organisaties of
bewonersinitiatieven, maar ook aan de
koffietafel van inwoners en vrijwilligers.
Vaste prik van de sociaal makelaars is Pak
een Stoel. Een wekelijks terugkerend
moment in alle 6 de Huizen van Alles waar
altijd een sociaal makelaar en medewerker
van het Sociaal Team bij aanwezig zijn.
Inwoners kunnen hier terecht met
allerhande vragen, maar ook gewoon voor
een praatje.

Handvatten binnen Samen Sterk
8 januari
Basistraining vrijwilligers Samen Sterk
Om vrijwilligers die een maatje willen zijn voor
een ander een goede ondergrond
te bieden heeft Samen Sterk een basistraining
ontwikkeld. Tijdens deze training
komen onder andere de onderwerpen grenzen
stellen en de kracht van vragen
stelen naar voren. Deze training wordt
meerdere keren per jaar georganiseerd,
19 februari was de eerste training in 2020.

Vrijwilligers zijn het kapitaal van SAM.
Vrijwilligerswerk organiseren is de kracht van
de sociaal makelaars van SAM. Vrijwilligers
worden dan ook zeer gewaardeerd. Door het
bieden van goede handvaten en ook met een
jaarlijks georganiseerd gezellig moment voor
vrijwilligers. Voorheen was dat het
vrijwilligersdiner, maar deze is wegens het
grote aantal vrijwilligers uit zijn jasje gegroeid.
Daarom maakte het vrijwilligersdiner in 2020
plaats voor de vrijwilligersdag, opgesplitst in
twee dagdelen. Beide momenten met lekker
eten, in de middag met de luchtdirigent en in de
avond met een Pubquiz. Naast dat het leuk is,
zijn momenten als deze van groot belang. Waar
vrijwilligers zich normaal gesproken tomeloos
inzetten voor anderen, is dit het jaarlijks
moment waar zij het middelpunt zijn.
Een jaarlijks moment voor vrijwilligers
organiseert SAM ook gemeentebreed voor alle
vrijwilligers die actief zijn in de gemeente. Er
is een vrijwilligersontbijt en SAM zorgt voor
fruit op alle plaatsen tijdens de landelijke
vrijwilligersactie NL Doet. Op 14 maart zullen
zeker 135 vrijwilligers verdeeld over 6 Huizen
van Alles mee ontbijten en kan de
vrijwilligerscentrale bij 19 organisaties langs om
fruit uit te delen.

BIJNA 50% VAN DE NEDERLANDERS VAN 15 JAAR
EN OUDER ZET ZICH MINIMAAL ÉÉN KEER PER
JAAR IN ALS VRIJWILLIGER, ZO BEREKENDE HET
CBS IN 2017. 30%, BLEEK UIT DATZELFDE
ONDERZOEK, HAD ZICH IN DE VIER WEKEN
VOORAFGAAND AAN HET ONDERZOEK NOG
INGEZET ALS VRIJWILLIGER. OMGEREKEND NAAR
DE GEMEENTE BODEGRAVEN-REEUWIJK KOMT
DAT NEER OP MEER DAN 10.000 INWONERS DIE
ZICH ALS VRIJWILLIGER INZETTEN. VAN DEZE
INWONERS ZIJN 485 VRIJWILLIGERS ACTIEF BIJ
SAM, WAARVAN 68% ÓÓK NOG VRIJWILLIGER IS
BIJ EEN ANDERE ORGANISATIE. DAT IS TOCH
BIJZONDER?
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Het fruit is binnen en verdeeld in zakjes als
blijkt dat de dag niet door kan gaan. De
reden: corona heeft haar entree gemaakt in
Nederland.
Dit moment is de start van de ‘intelligente
lockdown’ en bezorgt meerdere
schakelmomenten. Veel, eigenlijk alles moest
worden afgelast. De Huizen van Alles worden
gesloten, trainingen en bijeenkomsten
worden afgelast, het huisbezoekproject komt
stil te liggen en maatjes en taalcoaches
kunnen niet meer bij elkaar op bezoek
komen. Door het afzeggen en afgelasten
van alle activiteiten, denken we dat het
rustig zal worden, maar dat is zeker niet
het geval. We willen het vangnet door SAM
gecreëerd voor en met inwoners niet zomaar
laten wegvallen. We willen voorkomen dat
mensen in een isolement komen of uit beeld
raken. Om deze reden is direct besloten om
te gaan bellen, heel veel bellen. Alle
mantelzorgers zijn gebeld, alle
maatjesvragers, bezoekers van activiteiten
Bij SAM en in de Huizen van Alles. Ook hier
hebben vrijwilligers met vereende krachten
de handen uit de mouwen gestoken.

DE WERELD DRAAIT DOOR
OP 11 MAART GINGEN 8 VRIJWILLIGERS SAMEN MET EEN
SOCIAAL MAKELAAR NAAR DE WERELD DRAAIT DOOR.
ACHTERAF BLEEK DIT DE ALLERLAATSTE AFLEVERING
MET PUBLIEK TE ZIJN, DE DAG ERNA WERD IN VERBAND
MET HET CORONAVIRUS GEEN PUBLIEK MEER
TOEGELATEN.
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#CORONAJAAR
HET JAAR 2020 VERGT VEEL CREATIVITEIT. HOE
BLIJF JE IN CONTACT MET INWONERS? VELE,
VOORAL DIGITALE ACTIVITEITEN VOLGEN. DE
DIGITALE VAARDIGHEDEN, OOK VAN OUDEREN,
NEEMT SNEL TOE.

ook SAM gaat over op
DIGITAAL VERGADEREN.

TRAINEN OP AFSTAND

Alle trainingen voor vrijwilligers op
locatie zijn afgelast, maar
vrijwilligerswerk is niet overal stil
gelegd. Om vrijwilligers te
ondersteunen op onderwerpen die (ook)
tijdens de coronacrisis actueel zijn, zijn
er gerichte trainingen georganiseerd.
Alles digitaal. De onderwerpen waar aan
is gewerkt middels interactieve digitale
training zijn; eenzaamheid (20
deelnemers), het schrijven van
persberichten (11) en sociale media (17).

SAM Foto actie!
Om met elkaar in contact
te blijven zijn de sociaal
makelaars in mei op
gepaste afstand langs de
deuren gegaan voor een
praatje en een foto.
#hoeishetnumet

MEER MOGELIJK..

Langzaamaan versoepelt later in het
voorjaar de intelligente lockdown en
wordt er meer mogelijk. Een
verademing. Voor veel mensen is de
voorgaande periode een zware periode,
maar met iedereen in hetzelfde
schuitje verzacht de situatie een
beetje.
De sociaal makelaars gaan in gesprek
met de mensen van de Huizen
van Alles. Met elkaar zijn protocollen
gemaakt om binnen de maatregelen
van het RIVM het openen van hun
locaties mogelijk te maken. Zo is voor
iedere ruimte een maximaal aantal
personen vastgesteld en is alles
ingericht op de 1,5 meter
samenleving. De eerste activiteiten
beginnen langzaamaan weer, zoals kids
& koffie, breiochtenden en creatieve
middagen, maar niet alle activiteiten
kunnen worden gestart. Sommige
vrijwilligers en bezoekers vonden het
(te) spannend om te starten,
omdat zij zelf tot de risicogroep
behoren, of omdat niet goed voelde. De
sociaal makelaar gaat altijd uit van
waar vrijwilligers en bezoekers zich
goed bij voelen, want niks verplicht tot
mee doen.

Tegelijkertijd proberen de sociaal
makelaars ook de balans
op te zoeken tussen het wel of niet
door laten gaan van activiteiten. Met
als belangrijkste reden, om
dagbesteding voor degenen waarvoor
dat belangrijk is, mogelijk te maken.
Denkend aan de mensen die dreigen te
vereenzamen, maar vooral ook aan
degenen waarvoor een (dag)ritme in de
week belangrijk is.
Ook met taalcoaches en maatjes is
meer en meer gekeken naar wat er wel
mogelijk is met de RIVM-richtlijn in de
hand. Velen van hen hebben een
langere periode met elkaar gebeld,
maar dit is niet voor iedereen
toereikend.
Het echte contact ontbreekt. Met 1,5
meter afstand weer bij elkaar op
bezoek komen is benut zodra het weer
kon. De mensen waarbij het huis te
klein of te vol is werd de mogelijkheid
geboden elkaar te ontmoeten in het
Huis van Alles en Bij SAM.

Telefoonmaatjes!
ONLINE AAN DE SLAG MET TAAL

Kids & Koffie 2.0
Tijdens de eerste lockdown zijn er 5 vrijwilligers
met 17 vrouwen via WhatsApp groepjes aan de
slag gegaan met taal. Er is heel divers gewerkt.
Via videobellen, maar ook door oefeningen te
sturen per WhatsApp (die iedereen zelf kan
invullen en weer terug kan appen). Hierdoor is
het onderlinge contact tussen de vrouwen
gebleven en is ook het contact met de
taalcoaches in stand gehouden. Bij de (her)start
van activiteiten die voor de zomervakantie weer
mogelijk waren, is de groep vrouwen snel weer
bij elkaar.

Door het coronavirus is elkaar
thuis bezoeken lastig.
Tegelijkertijd blijft er behoefte aan
contact tussen mensen. Voor
sommigen is contact met een maatje
zelfs noodzaak, om eenzaamheid te
voorkomen. Om deze reden is zo
snel mogelijk het Telefoonmaatje in
het leven geroepen. Een veilige
manier om persoonlijk contact tot
stand te brengen. Er blijkt direct al
veel behoefte aan de zijn. Er zijn in
korte tijd 40 mensen gekoppeld
aan 22 vrijwilligers die regelmatig
contact hebben met elkaar.

Koffie inloop Nieuwerbrug
Dagbesteding vinden we bij SAM belangrijk, maar hebben mensen binnen de
coronaperiode ook écht behoefte aan ontmoeten? In Nieuwerbrug hebben de
vrijwilligers van het Huis van Alles dit gepeild door alle gewoonlijke bezoekers uit te
nodigen voor een koffie-inloop op 21 en 28 september. Beide keren was het een
gezellig succes met meer dan 10 bezoekers per keer. Iedereen was blij om weer eens
mensen fysiek te ontmoeten. Toen de richtlijn in oktober weer strenger werd, is
helaas moeten besluiten om de activiteit te stoppen. Máár, mensen uit het oog
verliezen laten ze in Nieuwerbrug niet gebeuren. Op 12 december zijn de vrijwilligers
bij 90 gewoonlijke bezoekers een verrassingsontbijtje gaan brengen.
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Nationale
vrijwilligers
dag

DOORGAAN...
In oktober treft ons allemaal de tweede
coronagolf. We zien iets van een tweedeling
ontstaan. Mensen die binnen de maatregelen
hun leven aardig op kunnen pakken, maar ook
mensen met weinig sociale contacten en
veelal met angst om het coronavirus op te
lopen die het zwaar hebben. Plotseling zit niet
iedereen meer samen in 'hetzelfde schuitje'.
Voor mensen met weinig sociaal netwerk zijn
vormen van georganiseerde dagbesteding van
belang. Ook blijft het belangrijk dat er een
plek is waar je met je vragen terecht kunt.
Eenvoudige vragen op tijd oppakken helpt om
problemen van grotere omvang te voorkomen.
Dit zijn voor SAM belangrijke redenen
om (soms op een andere manier) het werk
door te laten gaan, bepaalde activiteiten
voort te zetten en werd er zelfs een nieuwe
activiteit opgezet.

Op 7 december is de
nationale dag van
de vrijwilliger. SAM
bedankte alle
vrijwilligers via een
postercampagne.

'Vandaag
heb ik een
keuteldag'.

Seniorensoos Bij SAM
Zo hebben 4 enthousiaste vrijwilligers met
behulp van sociaal makelaars in november de
seniorensoos opgericht. Een ochtend gericht
op senioren waar zonder Wmo indicatie dagbesteding wordt aangeboden in een informele
sfeer. Iedere woensdagochtend kunnen
senioren elkaar hier op een veilige manier
ontmoeten, afleiding vinden en contact leggen.

Papierwinkel
Iedere week kunnen inwoners op
dinsdagmiddag van 14:00 tot 15:30 uur
(Reeuwijk-Brug) en donderdagmiddag van
14:00 tot 15:30 uur (Bodegraven) terecht bij
de papierwinkel. Met administratieve vragen,
maar ook andere hulpvragen. Onder andere
de sociaal makelaar, het Sociaal Team,
Kernkracht, Ferm Werk, Vota en de
buurtsportcoaches zijn verbonden aan de
papierwinkel en aanwezig.
Tijdens de eerste coronagolf is de
papierwinkel gesloten. Met de tweede
coronagolf is besloten om de papierwinkel
juist open te houden. We willen voorkomen
dat mensen die minder steun in eigen
omgeving kunnen vinden nergens terecht
kunnen. Niet iedereen is digitaal vaardig om
de weg te vinden voor vragen en voor het
zoeken van oplossingen.
Ook de balie van SAM in Rijngaarde blijft om
die reden open in de ochtend tussen 9.00 en
12.00 uur, zodat senioren in het wooncomplex en andere buurtbewoners iedere
ochtend van de werkweek nog een persoon
kunnen treffen waar ze bij terecht kunnen.

In gesprek met Arie Ravesloot
V a n d a a g h e b i k e e n ’k e u t e l d a g ’ z o
zegt Arie zelf. Het is mooi weer
en zijn tuin staat er prachtig bij.
Gisteren nog heeft hij hard
gewerkt om het tuintje zo mooi te
krijgen. Hoewel Arie als bezig
baasje (wat volgens hem met de
paplepel is ingegoten) veel minder
activiteiten heeft aangezien er
veel van zijn geannuleerd zit hij
ook nu zelden stil. Met een
positieve instelling klust hij
rondom het huis, werkt hij in de
tuin en geniet hij van zijn
modelbouw hobby.
SAM foto actie mei 2020 Hoe is het nu
met? ten tijde van de lockdown.
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Dagbesteding
een terugblik

'Over het
jaar 2020
zou je
vast veel
kunnen
schrijven.'

DAGBESTEDING VOOR
SENIOREN IS EEN
EXTRA STEUNTJE
IN DE RUG VOOR
OUDEREN DIE
ZELFSTANDIG WONEN.
Hierdoor wordt het voor hen
mogelijk om langer thuis te
blijven wonen en om structuur in
het dagelijks leven te houden.
Tegelijkertijd werkt het
verlichtend voor mantelzorgers.

Voor de dagbesteding is aan het
begin van het jaar een
activiteitenprogramma gemaakt.
Activiteiten voor alleen de
deelnemers, maar ook waar andere
ouderen aan deel kunnen nemen die
geen indicatie dagverzorging
hebben, zoals het vertonen van
filmmateriaal over Bodegraven of
bewegen op muziek in de centrale
Mondriaanzaal. Ook een aantal
activiteiten met kinderen staat op de
rol. Helaas loopt het anders.

DE DAGBESTEDING
VAN SAM
/ZORGPARTNERS
IS GEVESTIGD IN
RIJNGAARDE
Op 16 maart gaat wegens het
coronavirus de lockdown in en is de
dagbesteding verplicht tijdelijk te
sluiten. Voor de medewerkers,
vrijwilligers, bezoekers en
mantelzorgers is dit een moeilijke
periode. Direct is met elkaar
gezocht om op een andere manier in
contact te blijven. Actief als
belmaatje!
Elke dag is er telefonisch contact.
Gewaardeerd en hard nodig, omdat
het voor dagstructuur zorgt en de
mensen iets hebben om naar uit te
kijken. Sommigen zijn om die reden
ook regelmatig door vrijwilligers
thuis bezocht.

In mei is de dagbesteding in
Rijngaarde aangewezen als
noodopvang voor de regio.
Beperkt open met plek voor max
4 bezoekers voor 2 dagen.

'Ouderen kunnen
mogelijk langer
thuis blijven
wonen vanwege
het bezoeken
van de
dagbesteding.'

De dagbesteding is zodra het kan opnieuw ingericht
om meer deelnemers te kunnen toelaten met 1,5 m
afstand. Met alle richtlijnen in acht genomen kan op
11 juni de dagbesteding weer open, zij het met wat
minder bezoekers dan de gebruikelijke bezetting.
Wat fijn om elkaar weer te zien! Er thuis weer even
uit te zijn. Samen plezier te hebben. Toch is er veel
veranderd; het blijft zoeken naar nieuwe manieren en
mogelijkheden. Inmiddels is hier een weg in
gevonden. Gelukkig, want de noodzaak voor
dagbesteding komt in deze tijd van corona nog meer
naar voren! Omdat de sociale contacten, een
luisterend oor en het activeren door middel van
activiteiten bij deze groep ouderen erg belangrijk is.
Bovendien is het ondersteunen van de mantelzorgers
ook essentieel.
Namens het hele team kan ik zeggen dat we de
ontspannen sfeer en gezelligheid weer terug in huis
hebben! Na wat passen en meten kunnen we soms
zelfs weer een vrijwilliger betrekken. Met de
richtlijnen zoals deze nu zijn, kunnen we 12
bezoekers per dag ontvangen, 4 minder dan we
gewend zijn. Mooi om te zien is hoe de deelnemers bij afwezigheid van de helpende handen van
vrijwilligers - meer zelf zijn gaan doen zoals het
verzorgen van de koffie, de afwas en andere kleine
huishoudelijk klusjes. Ook steken ze een handje toe
bij de diverse activiteiten die we aanbieden. We doen
het meer samen!

Mieke Nieuwold

Een mantelzorger
'Die dag kan ik iets voor
mijzelf doen. Als de
dagbesteding er niet zou
zijn, kom ik als mantelzorger
nergens meer. Het geeft mij
rust en zo kan ik het ‘zorgen
voor’ even loslaten.'

Een bezoeker
'Ik kijk er gewoon naar uit
om hier naar toe te gaan..!'

20

21

WELZIJNSWERK ANNO 2020

SAMEN
VOOR
ELKAAR
VAN ONLINE WORKSHOPS TOT
BUITENACTIVITEITEN EN VAN
TELEFOONGESPREKKEN TOT
BEZORGINITIATIEVEN.

'Zo hé dat
was leuk! '

WELZIJNSWERK ANNO 2020

Tijdens de tweede coronagolf
vallen opnieuw veel vormen
van dagbesteding stil die net
weer op gang waren. Gedacht
aan kwetsbaren blijft
het één en ander mogelijk,
zoals een koffie inloop binnen
het Huis van Alles.
Speciaal voor mensen die hier
baat bij hebben. Tegelijkertijd
blijkt een groot deel van deze
groep bang te zijn voor
besmettingen, waardoor zij
liever niet hun huis uit gaan
en onder de mensen komen.
Eenzaamheid speelt onder hen
een grote rol, maar doordat
fysieke ontmoeting niet altijd
meer kan, is er wat anders
bedacht. Gezocht is naar een
manier om mensen tóch te
bereiken en een hart
onder de riem te kunnen
steken, zonder dat zij daarvoor
hun huis uit hoeven.

Social
distancing raakt
iedereen
De focus in de coronacrisis gaat vooral uit
naar de medische kant ervan. Maar het is
overduidelijk dat er naast een medische
crisis ook sprake is van een sociale crisis.
Door de norm van social distancing wordt
iedereen geraakt. Echter pakt voor een
aantal groepen mensen de coronacrisis
extra hard uit.

Hieruit is Samen voor Elkaar
ontstaan. Samen voor Elkaar
bestaat uit een werkgroep van
vrijwilligers die activiteiten en
acties rondom eenzaamheid
bundelen, organiseren en
mensen aanmoedigt naar
elkaar om te kijken. Daarnaast
kunnen mensen met
eenzaamheidsgevoelens bij
hen terecht voor persoonlijke
vragen, Samen voor Elkaar kan
met hen meedenken en op
vragen inspelen. Zo zijn twee
mensen met elkaar in contact
gebracht die voor elkaar
koken én twee mensen die
inmiddels samen spelletjes
spelen.
De bundeling van acties en
activiteiten maakt Samen voor
Elkaar kenbaar aan de
buitenwereld door het
publiceren van een agenda in
de lokale media.

Twee wekelijks ontvangt iedereen die zich aanmeldt voor
Samen voor Elkaar de agenda. Daarnaast worden alle
activiteiten verzameld en gebundeld op Facebook, Instagram
en de website www.samwelzijn.nl/samenvoorelkaar
Sinds de start van Samen voor Elkaar zijn verschillende
activiteiten nieuw gestart. Sommigen stonden al gepland en
zijn aan onze agenda toegevoegd, andere activiteiten zijn
gepland naar aanleiding van Samen voor
Elkaar en vragen die we ontvangen hebben.

'LIEFHEBBEN

IS NIET
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ACTIVITEITEN
UITGELICHT

BUURTDAGBOEK
In december is het eerste
buurtdagboek de wijk in gegaan.
In dit buurtdagboek mag
iedereen iets schrijven. Denk
aan verhalen, recepten of
vragen. Met als doel contact te
houden of te laten ontstaan.

NAAR ELKAAR KIJKEN,
MAAR SAMEN IN
DEZELFDE RICHTING
KIJKEN.

'

ACTIE TAART
4 bezorgde taarten

De lokale omroep BR6 werd
enthousiast van Samen voor
Elkaar en ging met 4 inwoners
op pad om bij 4 mensen een
taart te bezorgen.

TRAINING 2 DECEMBER:
EEN STREEP DOOR EENZAAMHEID

ONTBIJTJES ACTIE
14 vrijwilligers
90 mensen bezocht

De vrijwilligers van het Huis van
Alles Nieuwerbrug hebben op 12
december alle gewoonlijke
bezoekers verrast met een
ontbijtje.
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.... even voorstellen
Op 1 september ben ik, Drifa Bakkali bij SAM
begonnen als mantelzorgondersteuner.
Mantelzorgers kunnen bij mij terecht voor
informatie, praktische en/of emotionele
ondersteuning.
Ik probeer mensen zoveel mogelijk op weg te
helpen. Mooi is het dat er binnen deze gemeente
verschillende vangnetten zijn voor
mantelzorgers. Maar vaak is de juiste route
vinden toch lastig omdat iedere situatie anders
is. Daar probeer ik zo goed mogelijk in te
ondersteunen.

GEEN MANTELZORGER MEER

WAT NU...
Ja, wat nu ik geen mantelzorger meer ben. Na het overlijden van mijn man Cees en de
uitvaart, achter de rug is, die natuurlijk geregeld moest worden volgens coronamaatregelen,
weet ik eigenlijk niet meer wat ik wil, hoe verder. In deze coronatijd voelt het echt dubbel
dat ik alleen verder moet. Mijn man is gestorven ten gevolgde van corona. Ik was
mantelzorger omdat hij veel zorg nodig had. Diverse hersenbloedingen, waarvan de eerste in
oktober 2006 met ernstige gevolgen. Dan volgt epilepsie, zelfs status epilepticus. Zijn brein
raakte meer en meer beschadigd en was opname in een verpleeghuis helaas noodzakelijk. Je
verwacht dan dat je man eens komt te overlijden aan een hersenbloeding of weer epilepsie
waarna hij in coma raakt wat ook eens gebeurd is. Maar nee het was corona… voor mij een
grote “schok”. Dubbel verdrietig dood en corona. In plaats van bezoek kreeg ik nu appjes,
telefoontjes, sms-jes en zelfs heel lief een troostboeket na de uitvaart. Wisselend kwam een
familielid alleen, af en toe op bezoek. Als ik even buiten was of in de supermarkt, vroeg
iemand eens: Ans hoe gaat het met je.. op afstand natuurlijk! Het is en blijft stil in huis.
Nu, inmiddels 8 weken verder. Het verdriet is niet minder maar ik kan wel de draad van het
leven weer enigszins oppakken. In mijn tuin werken, vrijwilligerswerk weer oppakken dat ik
thuis achter mijn PC kan doen. Spontaan een stukje fietsen, ook wel weer even op bezoek bij
een vriendin op afstand natuurlijk. Ik besef indringend dat al deze dingen weer kunnen
omdat ik geen mantelzorger meer ben. Het is fijn en het klinkt misschien raar, ik vind het
erg, ik voel ook pijn. Het begint nu echt tot me door te dringen dat ik geen
mantelzorger meer ben. op die momenten mis ik mijn man nog meer. Gelukkig heeft
de Sociaal Makelaar mij gezegd dat na overlijden geen dikke vette streep gezet wordt onder
mantelzorger zijn. Dat ik het min of meer kan afbouwen. Dat is fijn om te horen. Dan kan ik
nog eens praten met de mensen die ik ontmoet tijdens de maandelijkse gespreksgroep
bijeenkomst, als die hopelijk na de crisis weer gestart kan worden. Op den duur zal het
mantelzorger zijn wel uit mijn hoofd vervagen maar de herinnering blijft dat ik zorgde voor
mijn man en dat heb ik met liefde gedaan. Dan kan ik hopelijk wat onbezorgder verder
leven.
Geschreven door Ans Scheer

MANTEL ZORGERS ZORGEN L ANGDURIG, INTENSIEF EN
ONBETAAL D VOOR EEN CHRONISCH ZIEKE, GEHANDICAPTE OF
HUL PBEHOEVENDE PARTNER, OUDER, KIND OF ANDER
F AMIL IEL ID, VRIEND OF KENNIS. MANTEL ZORGERS ZIJN
GEEN BEROEPSMATIGE ZORGVERL ENERS, MAAR GEVEN ZORG
OMDAT ZIJ EEN PERSOONL IJKE BAND HEBBEN MET DEGENE
VOOR W IE ZE ZORGEN.

Dit jaar net even anders

Dag van de mantelzorger
Op 10 november was het de landelijke dag van de Mantelzorg;
een dag om degenen die altijd klaar staan voor een ander in
het zonnetje te zetten. Dit jaar geen groot evenement, maar
met 35 vrijwilligers, de burgemeester, raadsleden en collega’s
van SAM op pad om 307 mantelzorgers op veilige afstand aan
de deur een attentie te overhandigen en met hen in gesprek
te gaan. De mantelzorgers zijn blij verrast blijkt uit hun
reacties en er ontstaan fijne gesprekken aan de voordeur;
over de zorgen van mantelzorgers, het aanbod van SAM, maar
ook over ideeën voor het besteden van de waardebonnen uit
de attentie. Al met al een hele positieve ervaring voor de
ontvangers van de attentie, maar ook voor de mensen die ze
langs hebben mogen brengen.
Nazorg
De dag van de mantelzorg is er niet alleen om mantelzorgers een hart onder de riem te steken
maar ook om signalen op te pikken. Er zijn 20 mantelzorgers die bij het voordeurcontact hebben
aangegeven dat zij graag nazorg ontvangen. Daar zijn afspraken voor gemaakt om met elkaar
verder te praten over waar behoefte aan is. Soms is dit een luisterend oor en soms is het meer
praktisch. Zo heeft er bijvoorbeeld een mantelzorger vanuit de nazorg inmiddels een plek
gevonden bij de seniorensoos.
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JONGRENWERK

JONGERENWERK
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AMBULANT
JONGERENWERK
GEEN SAMENSCHOLING, GEEN OPEN
JONGERENCENTRUM, GEEN FILMAVONDJES,
GEEN MEIDENGROEP: EN GEEN SCHOOL. OOK
VOOR DE JONGEREN IS DE LOCKDOWN EEN
VREEMDE SITUATIE.

' we

kunne n ne rgen s h een

wa t moet en w e an ders ?

'

In de normale omstandigheden komen we als
jongerenwerkers 's avonds buiten tijdens ambulante
rondes op straat zo'n twintig jongeren tegen. Sinds de
lockdown in maart verdrievoudigde dit aantal. Daar
waar het ambulante werken vooral gericht is op het
bouwen aan een relatie met de jongeren in hun eigen
leefwereld en dus op het samen tijd door brengen,
verschuiven tijdens de lockdown de reguliere
werkzaamheden vooral naar het bewust maken van de
gevaren van corona en de gevolgen van het niet
naleven van de maatregelen. Samenscholen is verboden
en ook het jongerencentrum zelf sluit zijn deuren. Er
blijven weinig opties open elkaar te ontmoeten.
In de puberteit vormen de omgeving en het sociale
netwerk een cruciaal onderdeel in de ontwikkeling van
de eigen identiteit. Jongeren gaan langzaam op eigen
benen staan en zijn op zoek naar wie ze willen zijn en
waar ze bij willen horen. Het wegvallen van deze
sociale ontmoetingen zorgt bij veel van de jongeren die
de jongerenwerkers spreken voor verwarring.
Tegelijkertijd maakte de situatie het moeilijk voor de
jongerenwerkers om de jongeren in beeld te houden.

Overlastgevende jongeren
Het aantal overlastmeldingen neemt in de eerste
weken van de lockdown gestaag toe. Daar waar het
jongerenwerk in 2019 in totaal 13 meldingen krijgt,
loopt de teller begin maart 2020 al snel op naar 7
meldingen.
Inwoners melden groepjes jongeren die de openbare
orde verstoorden, vernielingen aanbrengen en het en
het samenscholingsverbod aan de laars lappen.
Tijdens de ambulante rondes proberen we bij zoveel
mogelijk van deze overlast gevende plekken langs te
gaan en met de jongeren die we op straat tegen komen
het gesprek aan te gaan. De meeste jongeren die we
spreken hebben behoefte aan sociale ontmoetingen

buitenshuis en zeggen zich
vooral stierlijk te vervelen
thuis. We spreken ook
jongeren die nergens anders
heen kunnen, maar ook niet
thuis kunnen zijn zonder
spanningen.
Door de lockdown komen
schoolgaande jongeren thuis
te zitten, net als veel
werkende ouders. Spanningen
in sommige huishoudens lopen
hierdoor op en in een aantal
gevallen zijn jongeren thuis
overdag niet welkom.
Echter, op straat zijn ze dat
ook niet. De sociale controle
op groepjes jongeren neemt
toe, net als het aantal
waarschuwingen door Boa en
politie. 'Wat moeten we dan?
Nergens kunnen we heen',
vertelt één van de jongeren
die we aantreffen op het plein
bij de Vromade.

Door met de jongeren het
gesprek aan te gaan en op
zoek te gaan naar
mogelijkheden hebben we
(toen de maatregelen dit
toelieten) samen met
Sport en Welzijn (SenW) het
zaalvoetbal opgezet. Inmiddels
trappen 17 jongeren wekelijks
een balletje.

Jeugd aan zet
Ook landelijk klinkt het signaal
dat vele (kwetsbare) jongeren
in een vergetelhoekje belanden
of van de radar dreigen te
raken. Om deze reden roept
het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) de Nederlandse
gemeenten op om extra
aandacht te hebben voor
jongeren. Hiervoor heeft het
ministerie eenmalig subsidie
beschikbaar gesteld.

Ook de wijkag enten
waar we veel mee
samenwerken
komen veelvuldig
in contact met
jong eren. Vincent
Both, wijkag ent in
Bodeg raven
spreekt de eerste
weken van de
lockdown vele
jong eren. 'W e
sturen ze weg maar
kunnen ze
vervolg ens nerg ens
heen sturen. W e
kunnen ze niet weg
blijven sturen, we
moeten
alternatieven
kunnen bieden.'
' Tja,

als je je

verveelt word je al
snel vervelend.

'
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' duiken

in hun

wereld doen we
vooral op straat
en online.

'

Centraal in het jong erenwerk staat
de leefwereld van de jong eren zelf.
Jong erenwerkers leg g en contact met
jong eren op straat, in het
winkelcentrum, op school, het
jong erencentrum en op andere
plekken waar jong eren samen
komen. D oor in hun leefwereld te
stappen zijn wij in staat om
lang durig e relaties met ze op te
bouwen. Nu sociale media een steeds
g roter onderdeel worden van de
leefwereld van jong eren worden wij
als jong erenwerkers ook steeds meer
actief online. Snapchat, Intag ram, Tik
Tok noem het maar op.
In de beleving van jong eren is weinig
tot g een onderscheid tussen de
offline en de online wereld. Omdat
het voor hen vanzelfsprekend is om
ook online contact te hebben met ons
als jong erenwerkers rekenen we ook
de online wereld inmiddels tot ons
werkg ebied.

Samen met de gemeente en in samenwerking
met het programma Maatschappelijke
diensttijd (MDT) hebben we het plan 'Jeugd
aan zet' ontwikkeld en daar extra middelen
voor gekregen. Het plan richt zich op een
combinatie van jongeren, maatschappelijke
impact, talentontwikkeling en ontmoeting,
waarbij jongeren vrijwillig helpen met het
organiseren van verschillende activiteiten
voor jongeren in de leeftijd van 10 tot 22 jaar.
Met een groep van 50 (jonge!) vrijwilligers is
er veel werk verricht. Zo is met elkaar de
buitenruimte van het jongerencentrum De
Zon coronaproof gemaakt. Is er voor kinderen
van 6 tot en met 12 jaar een
stormbaan uitgerold op het Esto veld waarop
spelen plaatsvinden. Vindt er een

graffitiworkshop plaats en helpen jongeren
mee als vrijwilliger met de sportweek.
Voor de 50 jonge vrijwilligers die zich
maatschappelijk hebben ingezet is een deel
van de subsidie gebruikt als beloning in de
vorm van bonnen. Deze kunnen ze inruilen
bij Bodegraafse ondernemers. Een deel van
deze beloning is gesponsord door de
Bodegraafse Ondernemers Vereniging.
Hoewel het project nog loopt zijn de eerste
bonnen op 29 november door de
Burgemeester aan een aantal jongeren
uitgedeeld.

he t jong eren wer k he eft 1,2 FT E
v o or de h ele g eme e nt e

In de huidige samenleving wordt er veel van
jongeren verwacht. Wanneer een jongere
niet aan dat verwachtingspatroon voldoet
wordt deze al snel ervaren als lastig. Het
jongerenwerk richt vooral op 'eruit halen
wat er in zit.' Staan naast de jongeren en
hen de ruimte geven om hun eigen talenten
te ontdekken en te ontwikkelen. Individueel
of in groepen, met vallen en opstaan, met
veel geduld en met aansluiting bij hun
leefwereld. Vooral ook in hun eigen taal. Met
een geringe formatie kan je geen ijzer met
handen breken in 6 verschillende kernen.
Het jongerenwerk kan niet alle jongeren
bereiken, maar heeft veel jongeren vooruit
geholpen. Met elkaar vormen we een groot
netwerk en vangnet voor nieuwe jongeren.

'
'
DE KRACHT VAN MEIDENWERK.

Ik loop naar het Huis van Alles aan de Vromade in
Bodegraven, met in mijn kielzog mijn stagiaire. Ik ben
me mentaal aan het voorbereiden op de avond terwijl
zij duizend vragen op mij afvuurt. Uiteindelijk heb ik
maar één antwoord op al haar vragen. Geef alle
meiden het gevoel dat je ze gezien hebt vanavond.
Eenmaal binnen in het gebouw zet ik de spullen, die
ik deze avond wil gebruiken coronaproof klaar.
Wegwerpbekers, verpakte koekjes…. En terwijl ik dit
doe bedenk ik me hoe vreemd deze tijd is. Voor
mijzelf als meidenwerker maar ook voor de meiden
zelf. De veilige, gezellige plek waar ze de afgelopen
anderhalf jaar alles met elkaar konden bespreken is
vanwege de lockdown weken dicht. Een moeilijke tijd
voor de meiden die in sommige gevallen geen andere
veilige plek hebben om dingen uit hun leven te
bespreken. Al weken word ik dan ook bestookt
met berichtjes als; 'wanneer gaat de avond weer
beginnen? Ik mis het zo. Ik weet niet waar ik heen
moet. Ik moet even weg van thuis.'
Nu vanavond staat de meidenavond voor het eerst
sinds weken weer gepland en ik merk dat naarmate
ik de spullen heb klaargelegd ik steeds beter mijn
best doe om de sfeer zo goed mogelijk te krijgen.
Dan loopt het eerste meisje het plein op, ik weet
precies wie het is, zoveel decibel kan er maar eentje
produceren. Een beetje ongemakkelijk wordt de
handgel aangebracht en neemt ze plaats. Ze vraagt;
'mag ik hier zitten?' En 'wat gaan we vandaag doen.'
Ik plaag haar door te zeggen dat ik dat vertel als de
rest er is. 'Maar die zijn altijd zo kaulo (onwijs) laat,
roep ze!

Nadat alle dames binnen zijn leg ik het spel dat we
gaan spelen uit. “Truth or Dare”. Met het doel dat elk
meisje zelf een vraag of opdracht verzint voor de
andere.
Al snel liggen we onder de tafel van het lachen. De
één zit met zak voorzien van een getekende smiley
over haar hoofd en de ander is nog misselijk van het
dubieuze sausje waarvan de ingrediënten tot op
heden geheim zijn gebleven.
Dan neemt één van de meiden het woord. 'Mag ik
iets vragen aan iedereen.' 'Ja hoor ga je gang.' 'Huilen
jullie jezelf ook wel eens in slaap, als je gepest bent?'
Iedereen is gelijk muisstil en moet even slikken. Ook
ik. Snel herpak ik mezelf en neem het woord. 'Heb jij
dat wel eens dan?'
Dan wordt het groepsgesprek ineens beladen. Dat
mag, dat kan. Hier tijdens het meidenwerk worden
in een veilige omgeving ook moeilijke dingen
bespreekbaar gemaakt en gedeeld. Juist daarom is
het weer opstarten van deze bijeenkomst voor deze
jonge meiden zo belangrijk. In de deuropening roept
een meisje me na. 'Kunnen we dit niet elke week
doen in plaats van twee keer per maand? Het was
zo fijn.'

| Drifa, Jongerenwerker
Het meidenwerk is een initiatief van het
jongerenwerk en is bedoeld voor meiden van
12 tot 17 jaar. Meer info? Kijk op
www.dezonbodegraven.nl

DE KAARTEN GESCHUD
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DOOR DE ORGANISATIE

DE KAARTEN
GESCHUD
SOMS VOELT HET ALSOF ER GEDACHT WORDT DAT BEWONERS TOT NU TOE IN EEN
WALHALLA LEVEN ALS HET GAAT OM WELZIJNSWERKERS DIE TOT IN OVERVLOED
INITIATIEVEN ALS BUURTHUIZEN, BUURTBARBECUES EN TRAININGEN AANREIKEN. DIT
TERWIJL - DOOR DE GOLF VAN BEZUINIGINGEN - ER IN DE MEESTE WIJKEN IN HET
LAND MAAR EEN AANTAL UUR PER WEEK EEN SOCIAAL WERKER WERKZAAM IS.
De kaarten van onze verzorgingsstaat worden opnieuw geschud. Het sociaal domein is met de
decentralisatie een andere weg ingeslagen; een weg waar hulp en ondersteuning dichtbij de
inwoner moeten worden georganiseerd. Waar de inwoner zelf vervolgens wordt geacht (samen
met zijn of haar netwerk) meer in eigen kracht te komen. Ervan uitgaande dat dit gunstig is
voor de inwoner. Voorkomen is nou eenmaal beter dan genezen. En het zou ook gunstig zijn
voor ons als samenleving. Grotere zelfredzaamheid en betere maatwerkvoorzieningen
voorkomen dure zorg. En dat is nou net wat we willen.
Zoals hierboven geschetst doet het ons als sociaal makelaars denken aan sterke wijken, waar
informele netwerken en formele netwerken elkaar weten te vinden en versterken. Waar mensen
voor zichzelf en anderen zorgen en waar niemand door de mazen van de wet kan vallen. Waar
organisaties samenwerken aan één plan en (professionele) ondersteuning gemakkelijk en
dichtbij de mensen zelf wordt georganiseerd. Tegen dit idee, denken wij, is weinig in te
brengen. Maar in korte tijd het hele kaartendek van de verzorgingsstaat herschudden en
tegelijkertijd forse bezuinigingen doorvoeren valt onmogelijk met elkaar te rijmen.
Toch is het wel de situatie waarin we zitten. Zorg- en welzijnsorganisaties moeten
noodgedwongen met minder middelen hetzelfde werk uitvoeren waardoor inwoners steeds
vaker geacht worden om bij te springen. Terwijl aan de ene kant HBO-scholen met sociaal
professionele studierichtingen, hoge accreditatie-eisen krijgen oplegd, wordt er aan de andere
kant steeds vaker gesuggereerd dat complexe sociale vragen, bestuursfuncties en andere taken
prima overgelaten kunnen worden aan vrijwilligers die hiervoor niet opgeleid zijn.
Maar wat als de vraag toch te complex is? Of het werk te zwaar? Als het vrijwillige bestuur van
het buurthuis er van de één op de andere dag mee stopt? Als er ruzie ontstaat of als een project
zonder betaalde coördinatie verder moet?

'
(

) '

We geloven absoluut dat men als buur, familielid, vriend, kennis, vrijwilliger of zelfs onbekende
onmisbaar is om de vergrijzing, armoede, uitsluiting, werkloosheid, heersende eenzaamheid en
andere sociale problematieken succesvol aan te pakken. Het is dan geweldig om te zien dat
zoveel mensen zich in hun eigen omgeving voor een ander willen inzetten en dat er zoveel
solidariteit is naar elkaar, wellicht nu nog meer dan anders. Maar zonder sterke professionele
sociale infrastructuur raakt de rek er uiteindelijk uit en is de transitie van het sociaal domein
ons inziens gedoemd in te storten voordat het staat.

MEINDERT VAN DEN BERG – ABVAKABO (2007)
Hij vergelijkt het welzijnswerk met helmgras:
Er wordt meer naar de kosten gekeken en minder naar de besparing
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IN GESPREK MET DE PROGRAMMARAAD VAN DRIEBRUGGEN

Op tafel staan rode Callas in bloei. Door
dorpsbewoners gemaakte kunst hangt aan
de muur en aan tafel drinkt een groepje
dames een kopje koffie. Zij voelen zich er
zichtbaar thuis. Hun stemmen overspoelen
het geroezemoes van het kaartclubje in de
hoek. Nog voordat je de sfeer (van de pas
gerenoveerde ruimte) goed hebt kunnen
ervaren word je door een vriendelijke
gastdame of heer verwelkomd.
Het Huis van Alles in Driebruggen is een
‘Gouden Greep’ vinden wij als leden van de
programmaraad en tevens vrijwilliger. Met
uiteenlopende activiteiten, een vaste groep
van 26 betrokken vrijwilligers en zeker 100
regelmatige vaste bezoekers gedurende het
jaar, is het Huis van Alles inmiddels
geworteld en uitgegroeid tot zoveel meer dan
alleen een gezellige ontmoetingsplek. Het is
de neutrale vindplek in het dorp waar
mensen vanuit verschillende achtergronden
en leeftijden samen komen, een tweede thuis

vinden, meedoen, dingen leren en
organiseren, hun vragen stellen, ideeën
inbrengen en naar elkaar omzien. Het draagt
bij aan het welzijn van individuen, maar zeker
ook aan de versterking van onze lokale
samenleving.
Daar waar steeds meer lokale voorzieningen
in het dorp wegvallen en inwoners steeds
vaker aangewezen zijn op voorzieningen
buiten het dorp, wordt de meerwaarde van
het Huis van Alles steeds duidelijker.
Inmiddels hebben veel dorpsbewoners hun
voet dan ook wel eens over de drempel van
ons Huis gezet. De één komt voor het
meedoen aan een activiteit, een workshop,
informatieavond of wedstrijd. Terwijl anderen
meer op zoek zijn naar een goed gesprek.
Niet met een dokter of andere hulpverlener
maar iemand met een luisterend oor.
Laagdrempelig en dichtbij met mensen die
vertrouwd zijn, die je zien als bezoeker en
niet als cliënt en die ook nog eens een

gezellig spelletje met je wil doen. Weer anderen zijn op zoek naar reuring, aansluiting, afleiding,
een dagbesteding, het versterken van sociale netwerken, informatie of zijn op zoek naar specifieke
hulp. Het kan allemaal in ons Huis van Alles.
De opsomming is misschien een beetje lang, maar er zijn ook zoveel uiteenlopende redenen
waarom mensen over de drempel heen stappen, of waarom we mensen naar binnen helpen als de
drempel te hoog is (want ook daar hebben we met elkaar altijd wel een oplossing voor). Letterlijk
met een drempelplaat voor een scootmobiel of figuurlijk door iemand naar een inloopmoment of
activiteit mee te nemen of door te helpen met introduceren.
De buurt is de vindplaats
Als programmaraad, bestaande uit 7 dorpsbewoners, kennen we met elkaar heel wat mensen. We
weten hierdoor ook goed wat er speelt en proberen zo goed als we kunnen aan te sluiten op de
lokale behoeftes. Samen met ons netwerk zetten we de schouders er onder. Wortels groeien
immers van onderuit. Juist doordat we zelf met onze voeten middenin het dorp staan, zijn
de lijntjes kort en weten we altijd wel wie we waarvoor kunnen vragen. Hierdoor is de
betrokkenheid van buurtbewoners groot en zijn we in staat om een stukje maatwerk te leveren. Zo
heeft het Huis van Alles meerdere personen, die in isolement dreigden te raken, over de drempel
geholpen. De bekende filmavond is speciaal voor ouderen nogmaals in slow motion afgespeeld. En
er draait nu ook een activiteit alleen voor de jeugd en kunnen we buurtbewoners met specifieke
vragen rondom wonen, zorg, financiën en welzijn met de juiste professional in contact brengen.
Het mes snijdt echter aan twee kanten. Doordat wij dichtbij de inwoners staan (het betreft immers
onze buurman, vroegere oppas of de dochter van een kennis), hebben wij het ook snel in de gaten
als het even niet zo goed gaat. Als mensen niet meer komen opdagen, door de mazen van het
net dreigen te vallen en even door een omstandigheid een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Het Huis van alles is een belangrijke voorziening geworden in Driebruggen. We richten ons op de
‘gezellige’ activiteiten, maar die zijn gelijk ook een hulpmiddel om mensen te helpen. Zo kunnen
mensen bijvoorbeeld geholpen worden doordat zij niet naar een dagbesteding hoeven te reizen
buiten ons dorp. Juist dit maakt het huis van alles zo mooi! Iedereen heeft een ander wel iets te
bieden. Met elkaar hebben we een beter vangnet gevormd voor een ieder die het nodig heeft. Met
ondersteuning van de gemeente via SAM maken we veel mogelijk en zijn we constant
minimale ond
bezig verder tte ontwikkelen. Mede door de coronacrisis en de bezuinigingen op de hulpverlening,
van Alles in het dorp in onze ogen broodnodig. Niet omdat we alles op kunnen
is een Huis va
vangen, maar wel om te voorkomen dat dorpsgenoten de aansluiting kwijtraken. Wij zijn er voor
elkaar. In ons Huis van Alles is iedereen welkom, dus stap eens binnen!

Dit jaar is er een nieuwe, enthousiaste groep bewoners van Waarder ontstaan die de
programmaraad vormen van het Huis van Alles Waarder. Samen hebben ze de motivatie om
het Huis van Alles in Waarder een flinke zwieper te geven om deze van de grond te krijgen
met activiteiten voor alle dorpsbewoners; kinderen, jongeren en volwassenen.
Ze gaan als een speer. Met een grootse kick off, het geslaagde Foodtruck & vlieger
festival in september. Verder is een wekelijkse damclub gestart voor jeugd en volwassenen
onder leiding van een damexpert. Kers op de taart is een eerste Huis van Alles
damtoernooi in de kantine van de Tennisvereniging Slag Waardig.
Daar heeft ook het kinderatelier een plekje gekregen en zijn er plannen voor bridgen,
schaken, tweedehands kledingmarkten en een barbecue workshop voor mannen. Aan
ideeën geen gebrek om het gezellig te maken. De programmaraad en de vrijwilligers staan
te popelen om aan alle plannen handen en voeten te geven zodra corona het toelaat.
Heb jij goede suggesties voor Huis van Alles Waarder. Wil je meedenken of meehelpen. Wil
je graag zelf iets ontwikkelen of uitvoeren. Doen! Iedereen is van harte welkom. Schroom
niet en stuur een e-mail naar waarder@huisvanalles.nl
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Nieuwe website
Het Huis van Alles heeft een nieuwe website.
Samen met betrokken vrijwilligers uit de 6
kernen is er goed gekeken naar wat er nodig is
om er een informatieve mooie website van te
maken die voor iedereen werkbaar is en past bij
onze dorpen.
En dat is gelukt! Je kunt op de nieuwe website
terecht voor informatie over de
Huizen; de laatste nieuwtjes; de contact
gegevens en de actuele agenda van de
activiteiten van elk Huis.

BEZOEKERS

Het beheer van de website wordt door de
vrijwilligers van de huizen zelf gedaan.
Op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen? Ga naar

Aan het woord

www.huisvanalles.nl

De 6 Huizen v an Alles en haar
activ iteiten worden bezocht
door v ele inwoners. Groot en klein
en oud en jong .
'Ik kom er g raag v oor een spelletje.
Kan er dan ook erg naar uitkijken.'

'Sinds mijn man is ov erleden heb ik
behoefte aan contact. Dat v ond ik
er.'

'Het huis v an alles is belang rijk v oor mij
omdat ik daar contacten heb. Ik g a één
keer per maand eten en elke v rijdag naar
de breiclub en schenk daar ook wel eens de
koffie. Ik v ind v ooral het contact zeer
belang rijk. Ik kan er kletsen, g rapjes maken
en er zijn mensen v oor mij. Hierv oor had ik
nauwelijks contacten en v oelde ik mij best
wel eens alleen. Ik zat dan ook soms niet
lekker in mijn v el. De activ iteiten in het Huis
v an Alles maken mij blij en helpen mij om
mij niet alleen te v oelen.'
Teuni Boom

IN HET HUIS VAN ALLES ZIJN 166

OP FILM

VRIJWILLIGERS ACTIEF EN komen MEER DAN
1000 bezoekers per kwaRtaal

NOODZAAK HUIS VAN ALLES
VERTELD DOOR HAAR GEBRUIKERS
in 2020 klinken er geluiden gedurende 2020 dat de gemeente
vanwege grote tekorten flink zal moeten bezuinigen om de
gemeentelijke begroting voor 2021 sluitend te krijgen. Om in ieder
geval de raadsleden goed te informeren voor ze besluiten is over
het belang van het Huis van Alles als spil in de verschillende
dorpskernen een film gemaakt in samenwerking met Rebonieuws. In
deze film wordt door verschillende vrijwilligers en bezoekers in
beeld gebracht dat het Huis van Alles zoveel meer is dan alleen een
plek voor 'gezellig' samenkomen en waarom zij pleiten voor het
behoud van deze voorziening in ieder dorp van onze gemeente.

DE FILM IS TE ZIEN OP
www.huisvanalles.nl/film
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GESCHREVEN DOOR: INGE BAEGEN - BEZOEKER HUIS VAN ALLES

Rollators geparkeerd voor de winkel van Anja
Bout. Die zag ik voor het eerst echt staan
toen ik in de zomer van 2014 de diagnose
Parkinson kreeg. Dat maakte alles anders.
Morgen, kreeg ineens een heel andere
betekenis. Misschien zou ik over een poosje
zelf wel achter z'n rollator lopen.
Nadat de dokter mij verteld had wat ik had
en we de hal van het toen nog Hofpoort
ziekenhuis uit liepen, viel mijn oog op de
zorgwinkel en de uitgestalde rollators en
rolstoelen. Nu ik dan toch een goede
reden had, wilde ik ze wel eens van dichtbij
zien. Er stond een mooie rode. Als ik zo ver
ben dan wil ik die hippe 'Ferrari rode,' zie ik,
'want ik ben een yopper' (Young Onset
Parkinson). Parkinson is namelijk niet per se
een ouderdomsziekte maar wel enorm
beperkend. Als je de diagnose krijgt voor je
50ste dan maakt dat je een yopper en hoewel
je op je 50ste nog in full swing bent zal dit
snel veranderen.

'

'

Jong maar niet onaantastbaar. Mijn ziekte is
progressief 'wat een verwarrend woord
eigenlijk' maar veel werd al snel onmogelijk
of gewoon heel moeilijk. Toch moet er een
weg doorheen zijn. En mede door de sociale
contacten die ik heb in het Huis van Alles is
het makkelijker om dat ook echt zo te zien.

'

' Vroeger , je weet wel , Langs het
tuinpad van mijn vader , uit het land van ooit
- Ik kom van origine uit Utrecht en ook daar
was een Buurthuis. Ik kan me nog goed
herinneren dat we soms bezig gehouden
werden met zoiets simpels als in de
binnentuin een klavertje 4 zoeken in het gras
en daarna een beker ranja. Het hoeft
allemaal niet ingewikkeld te zijn.'

Er wordt van alles georganiseerd.
Een handwerkochtend en een bridgeavond of
de kinderkleding en speelgoed ruilbeurs
waar ervaringen van ouders met elkaar
gedeeld worden. Ook wordt er gewandeld en
gefotografeerd. Logisch want ik wil
wel stellen dat ik in één van de mooiste
gemeentes woon.
Eigenlijk is er altijd wel iets te doen. Van
repair cafe (goed voor milieu en de
portemonnee) tot aan filmavonden met foto
en filmmateriaal uit de oude doos. En van
hele informatieve avonden zoals de avond
over wat een begrafenis of crematie met zich
meebrengt, tot de Pak een Stoel momenten
waarbij er iedere donderdagmiddag iemand
van het Sociaal Team en SAM aanwezig is (en
met enige regelmaat iemand van de
gemeente of woningbouw etc) om je vragen
aan te stellen. Doordat mensen zo een
gezicht krijgen wordt vragen om hulp ook
een stuk gemakkelijker.

Ik voel me er thuis
Het Huis van Alles is voor
jonge mensen, voor mensen
met een
gezondheidsprobleem of
mensen die inmiddels een
respectabele leeftijd
hebben bereikt en niet meer
zo heel mobiel zijn om
bijvoorbeeld naar Bodegraven
te gaan. Kortom alle
inwoners van het dorp
kunnen gebruikmaken van
het Huis van Alles.
Ook ik stap inmiddels graag
op de fiets voor een kop
koffie en een praatje en als ik
om me heen kijk ben ik niet
de enige. Mensen vragen mij
dan ook wel eens 'waarom
kom je daar zo vaak?' Dan zeg
ik:' jij gaat toch ook elke dag
naar je werk?'

Ik voel me thuis in dat Huis
van Alles, waar vele
vrijwilligers haast onzichtbaar
zorg voor dragen. Het is er
altijd netjes en opgeruimd. En
of het nou een gewone babbel
is, alleen een kop koffie of een
politieke discussie, het kan er
allemaal. En er is altijd een
nieuw of een bekend gezicht
om mee te praten.
Zonder busverbindingen en
ook zonder auto - want dat
laatste laat mijn gezondheid
niet toe - zijn de
mogelijkheden om elkaar te
ontmoeten in ons dorp
beperkt. Het Huis van Alles
met haar bezoekers en
vrijwilligers geven mij de
sociale contacten en een
stukje zelfstandigheid
terug.

Ze vragen mij wel
eens. 'Waarom kom je
daar zo vaak?' Dan
zeg ik: 'jij gaat toch
ook elke dag naar je
werk?'

WAAR EEN KLEIN DORP
GROOT IN KAN ZIJN.
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HUIS VAN ALLES

HUIS VAN ALLES BODEGRAVEN HEEFT

AMBITIE
7 DAGEN PER WEEK INLOPEN VOOR
INFORMATIE,EEN BAKJE KOFFIE,
ONTMOETING EN ACTIVITEITEN.
Totdat het Covid-19 tijdperk aanbrak zijn door de vrijwilligers jaarlijks ruim 550 gevarieerde
activiteiten georganiseerd waaraan zo’n 200 vaste bezoekers per maand de weg naar het Huis
van Alles hebben weten te vinden. Het Huis van Alles in Bodegraven, wij noemen het
Buurthuis Vromade, is dan ook een bruisend huis.
De activiteiten die in dit Huis van Alles georganiseerd worden bieden voor de inwoners een
gezellige ontmoetingsplek en een plek voor hulp en ondersteuning op sociaal gebied. De
preventieve werking die hiervan uitgaat verlaagt voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de
kosten die persoonlijk maatwerk met zich meebrengen, denk aan de inloopfunctie van de
Papierwinkel voor alle vragen op het gebied van wet- en regelgeving, persoonlijke
administratie, waarmee bijvoorbeeld schulden kunnen worden voorkomen. Alle activiteiten in
het Huis worden door vrijwilligers en bezoekers zelf uitgevoerd, soms met ondersteuning van
professionals.
Het mag duidelijk zijn dat het coronavirus een behoorlijke terugslag heeft gegeven op het
bezoekersaantal en de activiteiten van het Huis van Alles, buuthuis Vromade. Maar binnen de
RIVM maatregelen wordt getracht activiteiten doorgang te bieden met oog op dagbesteding
en eenzaamheid. Juist nu zijn deze activiteiten essentieel.
Naast een terugloop in bezoekers en activiteiten is ook het plan van de programmaraad op de
plank blijven liggen. Nu met het vooruitzicht op iets meer mogelijkheden wordt het plan weer
afgestoft en verder uitgewerkt. Groeien en doorontwikkelen dat is de grote ambitie. Hiervoor
zoekt de programmaraad van het Huis van Alles, buuthuis Vromade naar een intensievere
samenwerking met de werkers van het Sociaal Team en andere zorg- en diensten uitvoerders
in Bodegraven. 'We zien dan ook een verruimde openstelling van het Huis van Alles voor ons
met als doel dat inwoners in de toekomst op elk moment binnen kunnen lopen.'

HUIS VAN ALLES

‘Ik speel nu
gewoon
vanaf de
bank en
mĳn man
vanaf
boven.’
In gesprek met Annette Jacobi
Annette was tot een paar maanden
geleden een vaak geziene gast bij
de bridgeclub waar ze samen met
haar man graag naar toe ging.
Sinds het uitbreken van de corona
crisis is er echter weinig meer om
samen naar toe te gaan. Toch is
het bridgen voor Annette en haar
man niet uit hun leven
verdwenen. Inmiddels spelen ze
het spelletje met dezelfde club
mensen namelijk vanuit huis,
d i g i t a a l v a n a c h t e r h e t s c h e r m . ’I k
speel nu gewoon vanaf de bank
en mijn man vanaf boven,’ lacht
Annette. Via de chat functie
houden de spelers onderling
contact met elkaar. Voor Annette
en haar man is deze nieuwe manier
van spelen eigenlijk net zo leuk!
SAM foto actie mei 2020 Hoe is het nu
met? ten tijde van de lockdown.
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INBURGEREN

'ZELF BEN IK AL JAREN
PROFESSIONEEL ACTIEF OP
FISCAAL EN FINANCIEEL
GEBIED, MAAR SOMS
HEB OOK IK MOEITE OM TE
BEGRIJPEN WAAR HET NU
PRECIES OVER GAAT....'

INBURGEREN
DOE JE SAMEN
D O O R W IL MA - ACTIEF AL S TAAL CO ACH

Afhankelijk van het niveau van de
inburgeraar begint het voorzichtig, soms
met behulp van handen en voeten of
Google translate. In de
loop van de tijd breiden de gesprekjes uit,
ook met behulp van de door SAM
gebruikte methode van Taal voor het
Leven waardoor thematische
onderwerpen aan de orde komen.
In de loop van de tijd word je steeds meer
een vertrouwd persoon in het gezin en
steeds vaker zie je ook waar een
inburgeraar mee te maken krijgt.
Al snel ontmoette ik de contactpersonen
van Vluchtelingenwerk. Bevlogen
vrijwilligers die de inburgeraars
gedurende het eerste jaar met raad en
daad bijstaan bij alle zaken die aan de
orde komen bij nieuwkomers. Ook de
vrijwilligers van Bousa en van Vota zijn
vaak bij inburgeraars betrokken om
kinderen voor te lezen of om het gezin te
helpen met de financiële zaken.
Ook als taalcoach ben je gemakkelijk
aanspreekpunt. Meestal bij vragen over
brieven van de instanties waar een
inburgeraar mee te maken krijgt. Brieven

'Als taalcoach ben je er vooral om samen met de
inburgeraar(s) te oefenen met de Nederlandse taal.
Laagdrempelig en vertrouwd kleine gesprekjes oefenen
en soms ook helpen met de lessen van de taalschool.'
Toch krijg ik als taalcoach meer vragen dan alleen over
taal...'

van de gemeente,
woningbouwvereniging, BSGR,
belastingdienst, UWV of Ferm werk.
Brieven die meestal erg formeel zijn
opgesteld. Juridisch vast volgens de
letter van de wet, maar probeer daar
als nieuwkomer maar eens iets van te
begrijpen.
Ook als taalcoach is het niet
gemakkelijk om dit aan de inburgeraar
uit te leggen. Zelf ben ik al jaren
professioneel actief op fiscaal en
financieel gebied, maar soms heb ook
ik moeite om te begrijpen waar het nu
precies over gaat en welke instantie op
welk moment welk formulier wil
ontvangen.
Gelukkig kan ik dan weer even
terugvallen op de vrijwilligers van
vluchtelingenwerk. Even bellen, even
afstemmen en soms ook even samen
verwonderd de situatie beschouwen.
Samen komen we er dan wel weer uit
en helpen we de nieuwkomer op weg,
want Inburgeren doe je samen … met
burgers.

Uit cijfers van het CBS (2020) blijkt dat 13,5 % van de
inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een
niet Westerse achtergrond heeft.

4
20
3

41

INBURGEREN

INBURGEREN

4
22
3

Annelize
Soontiens
Annelize is getrouwd heeft 2
prachtige zonen en is dol op
lezen, haar vrijwilligerswerk,
gezellig koffie drinken en tijd
spenderen met haar gezin.

'Niemand
wil toch in
een doosje
passen.'
Annelize Soontiens
over inburgeren in Nederland

Nieuwkomers moeten hun
inburgering grotendeels zelf
regelen. Maar hoe moet dat
wanneer je nog weinig
Nederlands spreekt en per
brief - in het Nederlands wordt opgeroepen om de taal
te leren? Begrijp mij niet
verkeerd ik ben niet tegen
inburgeren. In tegendeel
zelfs, ik ben ervoor. Alleen
wordt er gedaan alsof het
vooral 'ons' (de inburgeraars,
red.) probleem is. Dit terwijl
ik het juist elke dag om mij
heen steeds meer zie leiden
tot een maatschappelijk
probleem.

Volgens de
gemeente ben ik een

-

Zuid Afrikaanse en
volgens DUO een
Australische.

Inburgeren in Nederland is in
de praktijk een grote opgave.
Al een jaar ben ik taalcoach
van een niet Westerse vrouw.
Wekelijks kom ik bij haar over
de vloer en help ik haar met de
Nederlandse taal. We oefenen
heel veel. Ik bereid haar voor
op de vaak vreemde vragen van
het inburgeringsexamen en
probeer haar wegwijs te maken
in de wet en regelgeving
rondom inburgeren in
Nederland. Gemakkelijk is het
echter niet. En ik kan het
weten.
Als geboren Zuid-Afrikaanse
met een Australisch paspoort
kwam ik voor het eerst in
Nederland in 1999. Hoewel
inburgeren in die tijd niet
verplicht was vanuit de
gemeente heb ik ervoor
gekozen dit wel te doen. Ik heb
de taal geleerd, (die, ook al is
mijn moedertaal Afrikaans - en
dus qua woordenschat
voor 90 procent overeenkomt
- nog best pittig is), behaalde
en betaalde de taal certificaten
en heb verschillende goede
banen gehad waarbij ik veel
Nederlands moest spreken. Zo
werkte ik bijvoorbeeld als

secretaresse bij KPMG en het
Emma Kinderziekenhuis. In
2007 verliet ik Nederland om
vervolgens in 2018 weer terug
te keren. Een paar maanden
geleden, viel hij ook bij mij op
de mat. Een Nederlandse brief
van de DUO met een duidelijke
boodschap. Ook ik ben
verplicht om binnen 3 jaar in
te burgeren (en dit zelf te
bekostigen).
Ik vind dat vreemd. Ik spreek
Nederlands, volg de
Nederlandse regels en ben
geen last voor de staat, ook al
werk ik momenteel niet om er
voor mijn kinderen te zijn. Ook
krijg ik de brief pas nu – 2 jaar
na de datum dat we weer terug
zijn. Bovendien heb ik mijn
certificaat, dat volgens de wet
gelijk staat aan het
inburgerings-examen. Toch
krijg ik nergens gehoor. De
gemeente, de IND en de DUO
ze wijzen allemaal naar elkaar
en sturen je van het kastje naar
de muur (als je ze al krijgt te
spreken). Niemand lijkt
precies te weten hoe je de
ingewikkelde jungle van regels
moet navigeren en ik hoor
maar al te vaak: ’wij hebben de

INBURGEREN

INBURGEREN

SUCCESVOLLE

regels niet gemaakt mevrouw, maar regel is regel. ‘Je
wordt in een doosje gestopt. In doosje A, B of C. Maar
ik pas niet in een doosje. Niemand wil toch
in een doosje passen. Ik ben een mens die Nederland is
binnengekomen. Maar als mens voel ik mij maar weinig
gezien en nog veel minder geholpen of gehoord.
Het valt voor mij ook gewoon niet te begrijpen. Als
inburgeren zo belangrijk wordt gevonden, waarom
wordt het dan zo moeilijk gemaakt? Belangrijke
correspondentie gebeurt altijd in ingewikkelde
Nederlandse taal. Voor mij misschien nog leesbaar,
maar hoe valt dit te rijmen met de vele nieuwkomers
die de taal niet machtig zijn? Brieven worden
logischerwijs niet begrepen en niet opgevolgd. Niet
omdat mensen niet welwillend zijn. Het gros van ons
doet meer dan ons uiterste best. Het raakt mij dan ook
hard, doet me pijn en maakt me boos. Ik ben geen
tegenstander van een inburgeringsplicht, geheel niet.
Ik heb in mijn leven al in veel landen moeten
inburgeren maar nooit was het zo moeilijk om mijn
plekje te vinden. Ik zie een groeiende verdeelde
samenleving waar het systeem grotendeels aan
bijdraagt. Waar inburgeren onmogelijk wordt gemaakt
en waar ik en zelfs mijn kinderen constant op ons
‘anders zijn’ worden gewezen. Maar ‘anders’ ben ik
niet. Ik tel mee en mag ook mijn stem laten horen. Dit
doe ik dan ook voor een ander, net zo hard als voor
mijzelf.
Maak inburgeren in Nederland niet zo ingewikkeld.
Correspondeer met mensen in hun eigen taal, zeker in
het begin. Begeleid ze bij hun inburgering
en niet alleen het eerste jaar. Zorg dat alle instanties
op 1 lijn zitten: een lijn die voor iedereen duidelijk is.
En vooral luister. Stuur bijvoorbeeld eens een enquête
naar de ingeburgerde mensen om te vragen wat er
goed is gegaan en wat er beter had gekund. Maar
boven alles: neem de tijd om mij te leren kennen; om
ons te leren kennen. Wellicht leren we je nog wat.

GROEPSTAALCOACHING
Sinds 5 oktober wordt er iedere maandagavond taalcoaching gegeven door 3 taalcoaches aan
zo’n 7 tot 10 deelnemers met 8 verschillende nationaliteiten. Er wordt veel gepraat maar er is ook
aandacht voor persoonlijke vragen. Zoals hulp bij het theorie rijexamen en het invullen van een
ondernemingsplan. De sfeer is heel gemoedelijk en het is fijn om op deze manier in een goede
sfeer bij te kunnen dragen aan het oefenen met de taal.

OP DE WERKVLOER

'GEEF EEN MAN EEN
VIS EN HIJ HEEFT
ETEN VOOR ÉÉN
DAG. LEER EEN MAN
VISSEN EN HIJ
HEEFT ETEN VOOR
HEEL ZIJN FAMILIE
EN ZIJN VRIENDEN.'

Na het behalen van de inburgering is er
een basis gelegd voor de Nederlandse
taal maar die is nog lang niet op het
niveau dat nodig is op de werkvloer.
Hierdoor is het lastiger voor
statushouders en nieuwkomers om
banen te vinden. Begeleiding en uitleg
aan werkgevers is dus belangrijk.
Ook is het belangrijk dat taal op de
werkvloer in kaart gebracht wordt.
Deels zijn er bestaande apps maar het is
ook mooi om maatwerk te verzorgen.
Het is heel handig als taalcoaches
daarvoor gericht materiaal hebben om
de taal op de werkvloer goed te kunnen
oefenen. Als een pilot hebben we een
beeldwoordenboek gemaakt van Bot
RVS in Reeuwijk.

DE NIEUWE INBURGERINGSWET DIE GEPLAND STOND
VOOR 2021 IS MET EEN JAAR UITGESTELD. DE
NIEUWE WET VERVANGT HET HUIDIGE STELSEL, DAT
NIET VOLDOET. MET DE NIEUWE WET KOMT ER OOK
EEN GROTE ROL EN OPGAVE VOOR DE GEMEENTE. DE
GEMEENTE ZAL MET DE NIEUWE WET GAAN BEPALEN
WELKE TAALSCHOLEN LES MOGEN GEVEN EN GAAN
TOEZICHT HOUDEN OP DE KWALITEIT.
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VRIJWILLIGERS
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VRIJWILLIGERS
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AAN HET WOORD
SAM telt op 31 december 2020, 451
vrijwilligers. Ieder van hen zet zich in voor
een of meer werkonderdelen van SAM.
Sommige vrijwilligers zijn betrokken bij het
Huis van Alles of Bij SAM. Anderen zetten zich
in om inburgeraars de Nederlandse taal te
leren en weer anderen zijn een maatje voor
iemand die hier behoefte aan heeft of stellen
hun diensten beschikbaar door mensen te
rijden. We kunnen stellen dat de meeste
arbeid bij SAM wordt verzet door vrijwilligers.
Door inwoners van de gemeente die graag iets
willen betekenen en zich belangeloos inzetten.
We krijgen dan ook wel eens de vraag om
iemand voor te dragen voor een lintje. Om de
waardering voor alle inspanning te 'bekronen'.
Ondoenlijk, als eigenlijk alle vrijwilligers, stuk
voor stuk een lintje verdienen. Of ze zich nou
eenmaal per maand inzetten of vele malen per
week en of ze het pas sinds kort doen of al
tientallen jaren. Naast hun werk of een
druk gezin. Bij SAM en ook nog bij andere
organisaties. Allemaal zijn zij onmisbaar. Geen
uitzonderingen. Zonder deze vrijwilligers blijft
er veel liggen en zou de motor van de
samenleving in deze gemeente snel stil vallen.

Afgelopen november is door SAM een
enquête verzonden naar vrijwilligers van
SAM omdat we het belangrijk vinden om
onze vrijwilligers te horen. We willen hen
niet overvragen, want ze worden al zo vaak
bevraagd, maar zijn blij met het resultaat.
Meer dan een vierde van de vrijwilligers
heeft gereageerd. Geweldig de informatie
die we hebben opgehaald en de
inhoudelijke feedback! Een enquête is
natuurlijk anoniem, maar SAM nodigt alle
vrijwilligers uit die graag hun opmerkingen
willen toelichten om contact op te nemen.
Dat kan met de balie van SAM,
bereikbaar via 0172-614500 of
info@samwelzijn.nl

Niet alleen bij SAM zijn vele vrijwilligers
actief. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk
telt naar schatting meer dan 10.000
vrijwilligers. Exacte cijfers ontbreken maar
duidelijk is wel dat er in BodegravenReeuwijk buitengewoon veel inwoners zijn
die zich op wat voor manier dan ook
vrijwillig inzetten. Met recht een lintjes
fabriek.
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waar zijn vrijwilligers actief?

41,4 % GEEFT AAN
LANGER DAN 12 JAAR
ACTIEF TE ZIJN ALS
VRIJWILLIGER
(Ook buiten SAM)

WAT LEER JE VAN
VRIJWILLIGERSWERK?
Veel mensen antwoordden

'LEREN VAN ANDERE CULTUREN'
'BUITEN JE EIGEN KRING TE KIJKEN'
'MIJN EMPATHISCH VERMOGEN
VERHOGEN'
'UIT MIJN COMFORT ZONE KOMEN'
'MENSENKENNIS OPDOEN'
'VOLDOENING EN VERBONDENHEID'

Beroepskrachten of vrijwilligers die veel ervaring
hebben met overkoepelende werkzaamheden met
elkaar in contact laten komen of in bijeenkomsten
met anderen.
76,1%

Partime
Fulltime

15,7%

Geen

Aantal uren vrijwilligerswerk bij alle organisaties

27,3%

24.2%

1-8 uur per maand
9-16 uur per maand

134 respondenten

Baan in combinatie met vrijwilligerswerk

17-32 uur per maand

38,7%

33-48 uur per maand

27,4%

meer dan 48 uur per maand

DOET VRIJWILLIGERSWERK

124 respondenten

18,9%

Aantal uren vrij
vrijwilligerswerk
ij
i willigerswerk bij SAM

11-8 uur per maand

28,6%

9-16 uur per maand
9

11,3%

DOET VRIJWILLIGERSWERK

uur per maand
17
117-32
33-48 uur per maand
3
meer dan 48 uur per maand
m

60,2%

133 respondenten

133 respondenten

Soms niet te veel willen, vrijwilligers
voelen zich dan verplicht om meer te
doen dan ze eigenlijk willen doen.
Het is goed om hieraan herinnerd te
worden, we respecteren altijd wat
mensen kunnen en willen. Soms moeten
we ons enthousiasme wat intomen.

Dit proberen wij zoveel mogelijk te doen,
bijvoorbeeld met trainingen van de SAM
Academie en in de Huizen van Alles. Levert vaak
boeiende gesprekken op.
Ik bemoei me niet met het 'sociale gedoe' van
SAM, wil alleen een middag gezellig klaverjassen,
met gezellige (meest oudere) mensen.
Veel vrijwilligers geven aan dat zij
vrijwilligerswerk doen ook om anderen te
ontmoeten. Voor iedereen is het contact met SAM
verschillend en wij houden graag contact. Wij
vinden het 'sociale gedoe' van groot belang,
omdat niet iedereen altijd andere vrijwilligers ziet
met het doen van vrijwilligerswerk, denk
bijvoorbeeld aan de (auto)maatjes en taalcoaches
Minder tijd en geld besteden aan het Magazine,
stop het liever in de doelgroep(activiteiten).
Het magazine is een middel voor SAM om ons
werk inzichtelijk te maken voor vrijwilligers,
inwoners, netwerkpartners en gemeente. Wij
willen transparant zijn waar middelen voor
aangewend worden, met welk doel en wat het
oplevert.
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INGREDIËNTEN
2021
DE HUIZEN VAN ALLES
Wens voor 2021 is om de deur weer helemaal open te gooien
en de Huizen weer te laten bruisen van de activiteiten. We staan in
de startblokken!

DE VRIJWILLIGERSCENTRALE
In 2020 geleerd dat digitale training een goede vorm kan zijn. Nu met
een nieuw jaar voor de deur kunnen we niet wachten om weer fysieke
bijeenkomsten te organiseren. Er staat een mooi programma klaar.

JONGERENWERK
Evenementen zullen nog enige tijd op zich laten wachten is de
verwachting. Op straat is ontmoeten makkelijker. Het
jongerencentrum de Zon is picobello in orde om jongeren te
ontvangen. De blik vooruit is gericht op het realiseren van een
aansprekende ontmoetingsplek in Reeuwijk-Brug.

SAMEN STERK - MAATJESPROJECT
Er is veel talent aanwezig onder de 7 vrijwillige coördinatoren. Deze
gaan we weer benutten om inwoners van Bodegraven-Reeuwijk als
maatjes bij elkaar te brengen. Maatje zijn is plezier voor 2!

'WE WILLEN
BRUGGEN SLAAN
ZODAT IEDEREEN
DE OVERKANT
HAALT.'

BLIK OP
VOLGEND
JAAR
SAM in samenwerken
De gemeente ontwikkelt een toekomstvisie
voor de hele gemeente met een dorpsvisie
per kern. SAM is altijd in de buurt en
werkt met inwoners samen aan welzijn
voor iedereen.
SAM is gesprekspartner en als uitvoerder
bij de toekomstvisie betrokken. Haalt de
vraag op en geeft er handen en voeten
aan.

Jeugdzorg in zwaarte en in kosten
terugbrengen. Dat is een actuele opgave
en deze vraagt volgens SAM om een
ombuiging naar meer gezondheid en
preventie. In de Zeeheldenbuurt werken
we samen met Friso Abbema en inwoners
aan een inclusieve aanpak om kwetsbare
en minder kwetsbare bewoners duurzaam
te versterken. De HAGRO in Bodegraven
is initiatiefnemer voor een
wijksamenwerkingsverband met de
verzekeraars, zorgprofessionals en
organisaties. SAM werkt mee om een
gezamenlijke missie en visie op
gezondheid en welzijn te realiseren. We
gaan de brede samenwerking formaliseren
en meer efficiënt maken.

Met het Sociaal Team vormt SAM
een tandem om de samenleving
en de zelfredzaamheid van de
inwoners te versterken om
(zware) hulpverlening te
voorkomen. We gaan de
samenwerking intensiveren
vanuit het jongerenwerk en de
sociaal makelaars. Meer
collectief benaderen en de
informele zorg beter onderdeel
laten zijn van de ondersteuning
geboden door het Sociaal Team.

SAM IS NOOIT ALLEEN,
SAM ZIJN WE SAMEN.

INFORMATIEF HUISBEZOEKPROJECT 70+
We verwachten in de loop van het jaar, samen met de gemeente,
weer actief te kunnen uitnodigen voor het informatief huisbezoek
aan 70 plussers. De getrainde vrijwilligers zien er naar uit weer bij de
mensen langs te gaan. Als een huisbezoek niet mogelijk is, kan het
gesprek ook online of per telefoon worden gevoerd.

MANTELZORGONDERSTEUNING
In 2020 viel het besluit in de Gemeenteraad dat er geen budget meer
beschikbaar komt voor de jaarlijkse mantelzorgwaardering. De
gemeente gaat met SAM voor 2021 en navolgende jaren een andere
manier zoeken. Wat in ieder geval blijft is de Dag van de
Mantelzorger, het moment waarop SAM mantelzorgers in de watten
legt.

INBURGEREN
In het nieuwe jaar gaat SAM samen met gemotiveerde
inburgeraars weer alles uit de kast halen voor passende vrijwilligersen werkervaringsplaatsen (lastig in 2020 in verband met corona).
SAM is begin 2021 nog in afwachting van gemeentelijke
besluitvorming inzake de voortgang van het taalcoachproject door
SAM (in uitvoering sinds 2016). In maart horen we of we dit
succesvolle werkonderdeel kunnen voortzetten. We duimen..

BIJ SAM
We dromen over het zomerse buitenterras; meer open
ontmoetingsmomenten van een bredere doelgroep en het verder
uitbreiden van dagbesteding zonder indicatie, zoals de Seniorensoos.

COLOFON
Vormgeving: SAM
Tekst: SAM
Fotografie: Marijke Groot en SAM
Gemaakt voor mensen die betrokken zijn bij
SAM. Om materiaal uit dit magazine te
mogen gebruiken heeft u toestemming
nodig van SAM.
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