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-Ter infoInhoudsopgave:

Vakantie bezetting
Wegens afwezigheid van collega’s zullen wij in de vakantie periode een
mindere bezetting hebben. Hierdoor bestaat de kans dat wij wat moeilijker

-

te bereiken zijn. Mocht de telefoon niet opgenomen worden, dan verzoeken
wij een boodschap achter te laten op het antwoordapparaat en/of het op een
later tijdstip opnieuw proberen of mail naar: info@swzundert.nl en dan
nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

-

Ondanks Corona willen wij jullie een fijne vakantie toewensen.

-

-
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Einde stage Motasem
Motasem heeft begin dit jaar stage gelopen om zo werkervaring op te doen. Motasem heeft op verzoek van SWZ
zijn ervaring in eigen woorden op papier gezet. Het is mooi op te lezen hoe iemand kan groeien en dankbaar is
voor zijn stage.

Ik heb begin dit jaar met jullie samengewerkt bij Stichting welzijn Zundert als vrijwilliger. En tot mei.
Het was een geweldige tijd, ik heb veel profijt gehad van jullie, in taal, en in de manier van werken. Ik heb veel
woorden geleerd, het was echt een geweldige job.
Wat betreft het besturen van de bus, het waren geweldige dagen met de andere vrijwilligers, ze waren erg aardig
voor mij, en ik had fijne tijden met hen. En ik heb er ook veel van geprofiteerd. Evenals de ouderen die aardig en
gelukkig waren, en we waren echt als vrienden.
Nu doe ik nog steeds vrijwilligerswerk. Waar ik enkele Syriërs help die in de gemeente Zundert wonen, vertaal ik
soms voor hen en adviseer ik ze soms. Ik communiceer nog steeds met Trudy over hulp aan vluchtelingen en ik
ben erg blij met wat ik doe. Ik hoop een vergelijkbare baan te hebben.
Jullie waren geweldige, behulpzame mensen.
Ik mis jullie heel erg.
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Beste vrijwilliger,
Het is en blijft een rare periode.
Wij hoeven niet te beschrijven hoe de eerste maanden tot nu verlopen in deze wereld…
Een tijd waarin je misschien zelf (erg) ziek bent geweest, het coronavirus hebt overwonnen of je eigen strijd of
naasten hebt verloren aan dit verschrikkelijke virus.
Een tijd waarin vele (sociale) activiteiten, sporten, hobby’s, afspraken en bijeenkomsten stil staan of nu in
aangepaste vorm weer opgestart zijn of worden.
Een tijd waarin je structuur wegviel? Waar je dagelijkse en wekelijkse ritme niet meer hetzelfde was. Waar je op
zoek ging naar opvulling zoals meer wandelen, fietsen, werken in de tuin, bijwerken van je eigen werk, koken, het
lezen van een boek of het weer oppakken van een oude hobby.
Een tijd van wel of geen contact met je familieleden of op een aangepaste manier zoals digitaal, voor het raam,
telefonisch of wel bij elkaar op bezoek. De familieleden die bijvoorbeeld de zorgen over de boodschappen
overnemen. Maar ook een moeilijke tijd voor mantelzorgers die voor een naaste zorgen.
Een tijd waar sommige beroepen even stil staan of stonden en waar andere weer volop nodig waren.
Een tijd waar je misschien nieuwe ideeën op hebt gedaan?
Een tijd waar vele bewoners zich opgesloten hebben gevoeld in een verzorgingshuis.
Een tijd waar veel mensen zich alleen hebben gevoeld.
Een tijd waar het vrijwilligerswerk even stil stond of in aangepaste vorm is door blijven gaan.
Wij willen je bedanken voor je tijd, aandacht, creativiteit en contact in welke vorm dan ook met het
vrijwilligerswerk. Er komt veel bij kijken zoals de gezondheid, de leeftijd en leefsituatie van jou en de ander(en). Je
hart ligt bij het vrijwilligerswerk en dat is bij ons niet onopgemerkt gebleven. Of het nu in kleine of grote vorm is,
dat maakt niet uit, het gaat om de aandacht die jij voor het vrijwilligerswerk hebt. Ook het aangeven van het (nog)
niet willen starten met het vrijwilligerswerk (om welke reden dan ook) is een dapper besluit. Wij respecteren en
begrijpen ieders keuze.
Een tijd van een intelligente lockdown naar versoepelingen van de maatregelen, maar helaas nog niet het einde
van het coronavirus.
Blijf gezond!
Als je vragen hebt, een luisterend oor nodig hebt, je verhaal kwijt wil, niet weet wat je moet doen of even
behoefte hebt aan een praatje, SWZ staat voor je klaar.
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- Terugblik
Een kleine-terugblik op de maatjesbijeenkomsten;
In week 27 en 28 zijn maatjes (één op één ondersteuning) in kleine groepjes bijeengekomen om in gesprek
te gaan met een van de sociaal werkers van SWZ. Iedereen was blij om elkaar weer eens te zien en elkaar
face to face te spreken. Het deed ons goed om te horen dat het met alle maatjes goed gaat. Bijna alle
maatjes hebben niet stilgezeten de afgelopen tijd en hebben hun vrijwilligerswerk altijd door laten gaan, dit
natuurlijk volgens de regels van het RIVM. Er zijn hierdoor ook creatieve ideeën ontstaan door
bijvoorbeeld cliënten aan elkaar te koppelen, een videoboodschap op te nemen of contact te houden via
telefoon of videobellen. Sommige maatjes hebben zich ook ingezet als hulpaanbieder in coronatijd.
Het ene maatje staat voorlopig (nog) niet open voor nieuwe vragen terwijl andere maatjes graag aan de slag
willen met nieuwe (hulp)vragen. Maar allemaal gaan zij door met hun (huidige) vrijwilligerswerk en pakken
zij het verder op.
Wij kregen ook de vraag hoe het met ons / SWZ gaat, gelukkig gaat het met ons allemaal goed. Helaas
door het (te) kleine kantoor is het (nog) niet mogelijk om met het volledige team op kantoor te werken. Wij
wisselen daarom onze werkdagen af door op kantoor en thuis te werken. Afspraken voor op kantoor
kunnen gewoon gemaakt worden, zolang deze maar van te voren (in)gepland worden. Dit om te zorgen
dat wij ook op kantoor de 1,5 meter kunnen hanteren en niet met te veel mensen bij elkaar zitten.
Huisbezoeken kunnen ook weer gepland en gemaakt worden.

‘De cliënt heeft in de coronatijd veel moeten missen zoals zijn dagbesteding, hulp, bezoek en sociale
contacten. Echt alles viel voor hem weg’
Contact, in welke vorm of afstand dan ook, is van grote waarde voor de client. Of dit nu digitaal, via een
kaart, telefonisch of door een huisbezoek wordt gedaan. Zij zijn jullie dan ook zeker dankbaar in de
afgelopen tijd voor jullie aandacht, in welke vorm dan ook.
Dank jullie wel, aan alle vrijwilligers in deze tijd.
Hoe gaat het met jou?
Kon je als maatje niet aanwezig zijn op de bijeenkomsten? Neem gerust contact met ons op om te laten
weten hoe het met je gaat en het vrijwilligerswerk. Een afspraak maken kan ook.
Richtlijnen maatjescontact goed ontvangen
Het coronavirus is helaas de wereld nog niet uit, dus zullen we ons nog altijd goed aan alle regels moeten
houden. SWZ heeft richtlijnen opgezet voor het maatjescontact. Deze richtlijnen hebben alle maatjes
ontvangen en ook tijdens de bijeenkomsten zijn deze besproken. Het doet ons goed om te horen dat alle
maatjes zich goed aan de regels (willen) houden. Ieder is zich ook bewust dat vele cliënten maar ook vele
vrijwilligers gelet op hun leeftijd al in de risicogroep vallen, laat staan die nog door gezondheid ook tot deze
groep behoren.
Blijf gezond, houdt afstand en blijf bij klachten thuis.
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Een terugblik naar de vrijwilligers van de huiskamers;
Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd door de vrijwilligers van de huiskamers en andere vrijwilligers in
samenspraak met SWZ tijdens de coronatijd. Hartelijk dank hiervoor namens alle deelnemers van de huiskamers en
SWZ.
In juni zijn we met het opstarten van het Nonnekeshof begonnen en hoe we de 1.50 m vorm konden geven en met
welke maatregelen we rekening dienen te houden. Samen met 7 vrijwilligers hebben we een datum bepaald. De
vrijwilligers hebben veel contact en activiteiten georganiseerd tijdens de lockdown tijd.
Toch hebben we de startdatum even uitgesteld omdat er bij een zorgorganisatie een uitbraak van corona was
geconstateerd bij verzorgsters en cliënten in de thuiszorg. Waaronder enkele cliënten mogelijk ook besmet konden
zijn. Maar op donderdag 18 juni zijn we gestart met 6 deelnemers.
Op donderdag 18 juni een bijeenkomst gehad met het Buurthuis de Wierenbos en 7 vrijwilligers van huiskamer
Wierenbos. We hebben het Wierenbos corona proof gemaakt om de deelnemers goed te ontvangen. De
vrijwilligers gaven aan moeite te hebben i.v.m. besmettingen binnen Zundert die nog steeds rondwaren. Ook zij
zitten zelf in de risicogroep of zijn mantelzorger voor een risicoclient.
Toch wilde ze de middagen van 13:30 – 16 uur de deelnemers gelegenheid geven om bijeen te komen in het
Wierenbos. Doordat ze regelmatig telefonisch contact hebben met deelnemers weten ze dat de eenzaamheid voor
sommige ouderen groot is.
Op vrijdag 26 juni overleg gehad met buurthuis `t Gouwe Hart in Achtmaal, met 7 vrijwilligers uit huiskamer
Achtmaal. Zij hebben in de coronatijd ervoor gekozen om middels kaartjes en tekeningen van kinderen contact te
houden. Ook hebben verschillende vrijwilligers deel genomen aan de ontmoetingen op afstand met de
buurtsportcoach als deze op locatie kwam bewegen met de ouderen.
Er heerst angst onder de vrijwilligers om besmet te geraken. En ook hier komt ter sprake dat er voor de meeste
vrijwilligers ook het risico om besmet te worden aanwezig is. De medewerkers van het buurthuis hebben de locatie
corona proof gemaakt. Doordat ze zelf ervaarde dat we in ’t Gouwe hart goed konden zitten op 1,50 m gaven ze aan
toch te willen starten op vrijdag 17 juli , maar dan ook met halve dagen zodat het risico minder wordt en dat er geen
activiteiten plaats vinden waarmee er risico gelopen wordt. Dit omdat ook hier het sociale aspect belangrijk gevonden
wordt. De ouderen in Achtmaal zitten ook al te lang thuis met weinig of geen contacten.
Voorlopig zijn er 5 vrijwilligers bereid om zich in te zetten. De andere kunnen zich wegens gezondheidsproblemen of
werkzaamheden voorlopig niet inzetten.
Huiskamer ‘t Rijserf heeft een ander probleem. De locatie bevindt zich in het verzorgingshuis.
Deze is tot 1 juli hermetisch afgesloten geweest. Huiskamer eerder opstarten was niet te realiseren. De vrijwilligers
van deze huiskamer hebben regelmatig telefonisch contact gezocht met de bezoekers. Ook hebben alle deelnemers
een mooie groepsfoto ontvangen van een vrijwilliger.
Het was merkbaar dat de deelnemers die in het Rijserf wonen erg eenzaam waren. Zij mochten niemand ontvangen
en zagen alleen hun verzorgende. Ook telefonisch ging dit moeizaam omdat gehoor problemen een rol speelde.
SWZ is ondertussen bezig geweest om een plan te maken om deze huiskamer op een andere locatie te realiseren.
Avoord heeft ook aangegeven dat ze de locatie zelf in gebruik willen nemen. Op maandag 20 juli is er een
bijeenkomst geweest met de vrijwilligers om het door te spreken. In september gaat de huiskamer Rijsbergen open
vanuit het Koutershof.
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-Uitgelichte vacatures!
Maatje voor Anton
Anton (33 jaar) uit Zundert zoekt een maatje om samen deze leuke dingen te doen. Bijvoorbeeld
Een middagje winkelen, terrasje doen, wandelen, samen film kijken en daarna wat drinken.
Zijn hobby`s zijn corso, game, modelbouw, sporten en fitnessen.
Ben jij de vrijwilliger die Anton wil leren kennen en samen deze uitstapjes wil te ondernemen?
Voorkeur dag: 1x per 14 dagen.
voorkeur tijdstip: middag

Gezelschap maatje voor mevr. Jansen
Mevr. Jansen (66 jaar) zoekt bij voorkeur een vrouwelijke vrijwilliger om samen er mee op uit te gaan,
om te gaan winkelen of om een spelletje te doen? Mw. maakt gebruik van een rolstoel. De dag of het
dagdeel dat het maatje zou komen, kan in overleg met Mw. Jansen worden afgesproken.
Voorkeur dag: in overleg

Maatje voor Lenny
Lenny (88 jaar) uit Zundert zoekt een maatje. Een maatje die graag met haar samen een kopje koffie wil
drinken, een spelletje wil doen of samen een wandeling maken. Lenny komt van het platteland en heeft
daar altijd met veel plezier gewoond, ze had daar ook haar geliefde hond waar ze veel tijd mee door
bracht. Lenny was / is echt een buitenmens te noemen. Sinds een half jaar is Lenny verhuisd en daar
moet ze nog erg aan wennen. Een maatje die graag babbelt over het buiten leven zou ook leuk zijn.
Ben jij het maatje voor Lenny?
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SWZ zoekt met spoed een (vrijwilliger) chauffeur

Stichting Welzijn Zundert verzorgt dagelijks met de BoodschappenPlusBus het vervoer voor oudere
inwoners van de gemeente Zundert die aan huis verbonden zijn. De ritten worden verzorgd van deur
tot deur door vrijwilligers van de Stichting Welzijn Zundert.
Wij zijn op zoek naar een chauffeur die (met name op dinsdag) beschikbaar is om deze mensen te
vervoeren met de BpB bus. Op dinsdag zijn er diverse ritten, je kunt denken aan een boodschappenrit,
Fysioritjes of een ritje met deelnemers die gezellig een dag naar Pluspunt het Nonnekeshof gaan.
Voor deze werkzaamheden vragen we iemand die flexibel, geduldig en sociaal is zowel richting de
klanten als richting het verkeer. Beschikt u over een geldig B – Rijbewijs en beschikt u over een
redelijke conditie zodat u ook in staat bent rolstoelen en rollators te verankeren of vast te zetten in de
bus dan komen we graag met u in contact.
Wilt u ons komen helpen? Voor meer informatie neem contact met ons op via 076-5972200 of mail
naar boodschappenplusbus@swzundert.nl
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Taalmaatje voor Iwan

Iwan (33 jaar) komt uit Polen. Hij woont met zijn vrouw en kinderen in Nederland. Omdat Iwan het
druk heeft met zijn werk bij een boomkwekerij is goed Nederlands leren voor hem lastig. Bij de
boomkwekerij werken namelijk alleen maar mensen die ook Pools of Engels spreken. Aan Nederlands
leren komt hij niet toe. Toch zou hij heel graag wat meer sociale contacten willen opbouwen en onze
taal en cultuur beter willen leren begrijpen. We zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die eens
per week bij Iwan en zijn gezin op bezoek wilt gaan en met hen de Nederlandse taal wilt oefenen door
vooral veel met elkaar te praten.

Taalmaatje voor Lana
Lana (17 jaar) is pas met haar gezin vanuit Syrië naar Nederland gekomen. Ze komt uit een groot gezin,
samen met twee van haar zusjes is ze naar de ISK school gegaan. Hier is gebleken dat Lana een
leerachterstand heeft en moeite heeft met het leren van de Nederlandse taal. Lana schaamt zich hier
voor waardoor ze op school nog verder achter komt te lopen. Wie wilt eens per week met deze lieve
jonge dame afspreken om één op één Nederlands met haar te oefenen en haar zelfvertrouwen weer
een beetje te vergroten?
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Voetbal Vereniging Zundert zoekt diverse vrijwilligers

VV Zundert is opzoek naar diverse vrijwilligers, je kunt dan denken aan een jeugdleider/trainer,
Fotograaf, wasman/vrouw, Kantine medewerker, bestuurstaken. Enkele vacatures zijn hieronder wat
uitgebreider omschreven. Wil je meer weten over de openstaande vacatures klik dan op bijgevoegde
link, hier staan alle vacatures verder omschreven. https://www.vvzundert.nl/vacatures

Jeugdleider
Voor diverse teams zijn ze op zoek naar een begeleider, het gaat om het jeugdteam op zaterdag tijdens
wedstrijd. Diverse vacatures. o.a. JO17-1, JO17-2 (2x) en MO15-1.
Wil je meer informatie mail dan naar: ludwig@vvzundert.nl

Jeugdtrainer
Voor diverse teams zijn ze op zoek naar een trainers:
JO17-2 (dinsdag of donderdag van 18.15 tot 19.45 uur)
JO15-2 (woensdag 19.45 tot 21.00 uur)
JO10-1& JO10-2 (2x) (maandag en of woensdag 18.30 tot 19.30 uur)
JO8-1 (woensdag 18.15 tot 19.15 uur)

Wil je meer informatie mail dan naar: ludwig@vvzundert.nl

Wedstrijd Coördinator
Gastheer of gastvrouw richting de scheidsrechters en bezoekende teams. Het verzorgen van de
kleedlokalen tijdens wedstrijddagen, verzorgen van thee of ranja en uitzetten van de velden. En kleine
hand- en spandiensten. Frequentie wisselend in roulatie systeem. Dag of dagdeel mogelijk. Een aantal
maal per jaar.
Wil je meer informatie over de vacature mail dan naar: fred@vvzundert.nl
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-KalenderActiviteit
Huiskamer Nonnekeshof
Huiskamer ‘’t Wierenbos
Mantelzorgwandeling
Huiskamer Achtmaal
Huiskamer Nonnekeshof
Huiskamer ’t Wierenbos
Mantelzorgwandeling
Huiskamer Nonnekeshof
Huiskamer ’t Wierenbos
Mantelzorgwandeling
Café Brein
Minivakantie, Vlinders en Klaprozen
Huiskamer Nonnekeshof
Huiskamer ’t Wierenbos
Mantelzorgwandeling
Minivakantie, Vlinders en Klaprozen

Waar/tijd
Zundert, (10.00 tot 15.30 uur)
Wernhout, (10.30 tot 16.00 uur)
Wierenbos, Wernhout (13.30 tot 15.30)
’t Gouwehart, 10.30 tot 16.00 uur)
Zundert, (10.00 tot 15.30 uur)
Wernhout, (10.30 tot 16.00 uur)
Pannehuske, Achtmaal (13.30 tot 15.30)
Zundert, (10.00 tot 15.30 uur)
Wernhout, (10.30 tot 16.00 uur)
Levenslust, Kl. Zundert (13.30 tot 15.30)
Brasserie Proeftijd (15.00 tot 17.00)
Wernhout, (14.00 tot 17.00)
Zundert, (10.00 tot 15.30 uur)
Wernhout, (10.30 tot 16.00 uur)
Aardbeienterras, Rijsbergen (13.30 tot 15.30)
Wernhout, (14.00 tot 17.00)

Datum
Donderdag 6 augustus 2020
Donderdag 6 augustus 2020
Donderdag 6 augustus 2020
Vrijdag 7 augustus 2020
Donderdag 13 augustus 2020
Donderdag 13 augustus 2020
Donderdag 13 augustus 2020
Donderdag 20 augustus 2020
Donderdag 20 augustus 2020
Donderdag 20 augustus 2020
Donderdag 20 augustus 2020
Woensdag 26 augustus 2020
Donderdag 27 augustus 2020
Donderdag 27 augustus 2020
Donderdag 27 augustus 2020
Vrijdag 26 augustus 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)
(werkdagen: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00).

