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-Ter infoNetwerk/telefonie
Afgelopen weken zijn er wat problemen met het netwerk en
met de telefonie geweest. Mocht je een mail hebben gestuurd
en is hier niet op gereageerd dan kan het zijn dat de mail niet
is aangekomen. Wellicht is het dan verstandig om deze mail
nogmaals te verzenden. Ons excuses hiervoor!

Inhoudsopgave:
-

-

Ter info
o Netwerk/telefonie
o Vrijwilligersfeest
o Boekentip
o Reanimatie
Uitgelichte vacatures
Activiteiten
o NL Doet
o Gezellig samen komen
o “de Uitwisseling”

Vrijwilligersfeest
Het is alweer een tijdje geleden maar op vrijdag 24 januari hebben we met ongeveer 80 vrijwilligers
en medewerkers van Stichting Welzijn Zundert het jaarlijks vrijwilligersfeest kunnen vieren. Onze
stagiaire Neeltje Bruijns had een prachtige quiz in elkaar gezet verder hebben we samen gepraat,
gelachen, gegeten en gedronken. Er was gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe
directrice Ankie de Hoon en om afscheid te nemen van onze collega Joyce Franken. Kortom; het
was een waardevolle avond. Zoals jullie weten zijn er die avond ook foto’s gemaakt, deze zijn te
bekijken via onderstaande link: https://www.macs-fotooke.nl/stichting-welzijn-zundert als
wachtwoord kun je Zundert/2020 invullen.
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Reanimatie training
Graag brengen wij het volgende onder jullie aandacht:
EHBO vereniging Zundert verzorgt als reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting reanimatie
opleidingen in de gemeente Zundert en de jaarlijkse herhalingslessen. Ze werken samen met Stichting
Zundert Hartveilig. De volgende trainingen kunnen gevolgd worden:
✓ Basistraining reanimatie & AED
✓ Herhalingstraining reanimatie & AED
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. Er zijn geen kosten aan deze training verbonden. Indien er interesse is
dan kun je via onderstaande aan te melden.
https://www.hartstichting.nl/nl-nl/cpr/partner/4601

Boeken tip!
Van een vrijwilliger kregen wij een tip door over onderstaande boeken die gaan over dementie. Wij brengen
deze boeken graag bij jullie onder de aandacht.
Dementie Ander Belicht
Dit boek geeft een andere kijk op dementie, met adviezen en oefeningen waarmee de beginnend
dementerende mens zelf in staat is zijn proces te vertragen en/of te voorkomen. Het boek is te bestellen via
onderstaande link.
https://www.devrijemarewebshop.nl/dementieandersbelicht
Het boek “ je suis dementie” van Bere Miesen is ook zeker een aanrader. Liefdevol en met heel veel kennis van
zaken geschreven. Hij is de oprichter van het Alzheimer café, lang geleden
https://dementie.nl/nieuws/leestips/nieuw-boek-je-suis-dementie
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-Uitgelichte vacatures!
Een maatje voor Mirela
Mirela (46) uit Zundert zoekt een vrouwelijk maatje. Mirela komt oorspronkelijk uit Roemenië maar
woont al 18 jaar in Nederland. Ze zoekt een maatje die met haar een keer per week een rondje wil
gaan wandelen of een bakje koffie wil drinken. Heb jij zin om Mirela te ondersteunen en maatje te
worden van haar?

Ondersteuning bij administratie
Voor Lyla uit Zundert zijn wij op zoek naar iemand die haar wil helpen met de administratie. Mevrouw
heeft de zorg voor haar 3 kinderen die allen ook een beperking hebben. Ze is een liefhebbende
moeder, maar het vraagt wel om extra aandacht. Omdat ze dit allemaal alleen doet, vragen andere
vlakken ook om meer aandacht zoals het papierwerk.
Het betreft de ondersteuning bij hoe ze soms gegevens, papieren, etc. moet aanleveren en opsturen.
Wat is er nodig? Tegenwoordig moeten er vaak dingen digitaal, via de PC aangeleverd of ingevuld
worden. Mevrouw wil dit graag op de juiste manier doen en hoopt dat er iemand is die eens met haar
meekijkt naar al haar papierwerk, dus niet alleen voor haar kinderen maar ook voor haar zelf. Het gaat
om langdurige ondersteuning. De voorkeur gaat uit naar een vrouw, maar als er een man is die het
graag wil doen, staat zij daar ook voor open. Vertrouwen en privacy zijn belangrijke aandachtspunten,
dat er goed met de informatie en gegevens om wordt gegaan. Wil jij eens in de 14 dagen of wanneer
het nodig is in overleg met mevrouw meekijken?

Taalmaatje
Malik (11) uit Zundert is op zoek naar iemand die hem één keer per week wil helpen met de
Nederlandse taal. Malik komt uit Syrië en is 4,5 jaar geleden naar Nederland gekomen. Malik spreekt
en verstaat Nederlands, maar hij heeft moeite met begrijpend lezen en de woordenschat. Malik is een
aardige en beleefde jongen. Hij houdt van voetballen, muziek luisteren en gamen op de Playstation. De
reden waarom hij (en zijn ouders) vragen om een taalmaatje is omdat hij niet kan bijbenen met zijn
leeftijdsgenoten.
Voorkeursdag: woensdagmiddag (of in de avond)
Voorkeur: vrouwelijk taalmaatje
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Vrijwilligers gezocht voor het opzetten van een Repair café
Repair Café is een buurtinitiatief dat repareren promoot als alternatief voor weggooien, dat
reparatiekennis wil behouden en dat - via het organiseren van repareerbijeenkomsten - de sociale
cohesie in de buurt wil versterken.
Je kunt denken aan het repareren van kleding/textiel, elektrische apparaten, fietsen, meubels/houten
voorwerpen.
Ben jij handig en vindt je het leuk om je kennis te delen met andere wordt dan vrijwilliger bij het Repair
Café meld je dan aan als vrijwilligers bij het Repair Café.

-Activiteiten-
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NL Doet – Wensvervullers
Maatjes zijn goud waard! We zijn daarom altijd hard op zoek naar nieuwe maatjes. Op 13 en 14 maart
doet SWZ mee aan NL Doet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Op die dag kunnen mensen
kennismaken met vrijwilligerswerk door zich in te schrijven voor een klus. In ons geval gaan we op zoek
naar wensvervullers, want dat zijn maatjes in feite. We verzamelen wensen van kwetsbare inwoners in
Zundert en proberen daar vervolgens een wensvervuller voor 1 dag aan te koppelen.
Nu hoor ik je denken, ik ben al vrijwilliger, wat kan ik doen?
•
•

•

Stuur onderstaande link door naar alle mensen in je netwerk van wie je denkt “die zou ook
eens vrijwilligerswerk kunnen/willen/moeten doen” ☺
Ken je mensen die een (kleine) wens hebben? Iets wat ze heel graag zouden doen, maar daar
wel iemand anders voor nodig hebben? Bijvoorbeeld nog eens een ritje met de trein maken,
een geweldige taart bakken of een middag kruisboogschieten. Iets waar onze vrijwilliger voor
dag mee aan de slag kan. We zoeken nog wensen dus meld deze z.s.m. bij ons aan. Het kan
gaan om mensen uit allerlei doelgroepen: mantelzorgers, ouderen, mensen met een beperking
etc.
Wil je zelf meewerken als wensvervuller? In eerste plaats proberen we nieuwe vrijwilligers te
vinden, maar heel graag zouden we een aantal ervaren vrijwilligers als achtervang hebben. Ook
voor jou geldt dat de koppeling maar voor die ene dag geldt (13 of 14 maart). Bijzonder aan
deze dag zal zijn dat er iets bijzonders op het programma staat en er ook een (bescheiden)
activiteitenbudget aanwezig is om de wens in vervulling te laten gaan.

Alvast heel hartelijk dank voor de medewerking.
Meer weten? https://www.nldoet.nl/klus/wens-vervulling-0
Judith is contactpersoon bij SWZ voor dit project.
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“de Uitwisseling” voor vrijwilligers
Of je nu iemands maatje bent of chauffeur, je kunt van alles tegen komen in je vrijwilligerswerk.
Emoties van de ander of jezelf, iemand die verward is of angstig of iets anders dat je raakt. Vaak heb je
juist voor vrijwilligerswerk gekozen dat iets bij je losmaakt. Er zijn niet altijd collega’s in de buurt, geen
dwingende protocollen; je handelt veelal vanuit je eigen gevoel van wat goed is en je ervaringen in en
met het leven. Die vrijheid vinden veel vrijwilligers fijn.
We horen regelmatig van vrijwilligers dat het wél prettig is om met
andere vrijwilligers van gedachten te kunnen wisselen. Om te
horen hoe die ander dingen aanpakt of hoe je er tegenaan kunt
kijken. Er is zoveel kennis en ervaring in huis, we kunnen veel leren
van elkaar! Daarom nodigen we je graag uit voor “de Uitwisseling”.
Een vrijwilligersbijeenkomst voor vrijwilligers van SWZ in kleine
setting.
Steeds zal één vrijwilliger de samenkomst openen door iets te
vertellen over zijn/haar ervaringen. Daarna is er alle ruimte om
verder te praten met elkaar. Er is geen vast thema, alles kan aan
bod komen. Koffie- en theekan gevuld, koekjes op tafel.
Wie, wat, waar
De eerste middag starten we met Hetty van Eijk – voormalig mantelzorger en nu maatje bij SWZ sinds
2018. Op dinsdag 24 maart 2020 van 14.00 tot 15.30 in de Welborg op de tweede verdieping.
De tweede bijeenkomst (in de avonduren) zal Patrick Joosen starten. Hij is taalmaatje voor een Syrisch
gezin. Datum en tijd volgen nog. Planning medio mei 2020.
Laat je even weten of je komt 24 maart? Er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers. Aanmelden via
info@swzundert.nl of laat het weten aan een van de collega’s.
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-KalenderActiviteit

Datum

Huiskamer ’t Rijserf

03 maart 2020

Huiskamer Wierenbos (Wernhout)

06 maart 2020

Huiskamer Nonnekeshof (Zundert)

06 maart 2020

Huiskamer ’t Gouwe Hart (Achtmaal)

07 maart 2020

Huiskamer ’t Rijserf

09 maart 2020

Taalcafé (19.00 tot 20.30 uur)

09 maart 2020

Huiskamer Wierenbos (Wernhout)

12 maart 2020

Huiskamer Nonnekeshof (Zundert)

12 maart 2020

Huiskamer ’t Gouwe Hart (Achtmaal)

13 maart 2020

NL Doet

13 maart 2020

NL Doet

14 maart 2020

Gezellig samen komen (10.30 uur)

16 maart 2020

Huiskamer ’t Rijserf

16 maart 2020

Huiskamer Wierenbos (Wernhout)

19 maart 2020

Huiskamer Nonnekeshof (Zundert)

19 maart 2020

Alzheimer café (19.00 tot 21.30 uur)

19 maart 2020

Huiskamer ’t Gouwe Hart (Achtmaal) (10.30 tot 15.30 uur)

20 maart 2020

Huiskamer ’t Rijserf

23 maart 2020

Taalcafé (19.00 tot 20.30 uur)

23 maart 2020

De uitwisseling voor vrijwilligers (14.00 tot 15.30 uur)

24 maart 2020

Huiskamer Wierenbos (Wernhout)

26 maart 2020

Huiskamer Nonnekeshof (Zundert)

26 maart 2020

Café Brein (15.00 tot 17.00 uur)

26 maart 2020

Huiskamer ’t Gouwe Hart (Achtmaal)

27 maart 2020

Interesse?
Heb je vragen over of interesse in één of meerdere vacatures? Of ken je iemand die hier benieuwd naar is? Neem dan
vrijblijvend contact op met SWZ. Telefoon (076-5972200) of loop gewoon even binnen op kantoor (werkdagen:
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00).
Dan kunnen we wat dieper ingaan op de openstaande vraag en samen bekijken of er mogelijkheden zijn voor een
match. Uiteraard zal er altijd een kennismakingsgesprek plaatsvinden om te ontdekken of het in de praktijk ook klikt.

