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-Ter infoInhoudsopgave:
Vanwege de achter ons liggende zomervakantie zal de nieuwbrief wat
dunner zijn dan jullie zijn gewend. Toch zijn er een aantal zaken die wij bij
jullie onder de aandacht willen brengen.

Francien
Beste Vrijwilligers,
Tot mijn grote spijt moet ik vertellen dat Francien enige tijd afwezig
zal zijn.
Ze heeft zich aan het begin van de week ziek gemeld omdat haar
een intensief traject staat te wachten. Francien zal al haar energie
nodig hebben om dit traject vol kracht en moed in te gaan.
Als Team zullen we er alles aan doen om de werkzaamheden zo
goed mogelijk over te nemen per direct en op lange termijn zijn we
zoekende naar vervanging voor Francien.
Wij wensen onze Francien veel beterschap en hopen dat zij,
wanneer ze zich daar goed bij voelt, altijd welkom is voor afleiding
en veel koffie en klets.
Met vriendelijke groet,
Ankie de Hoon
Directeur

-

-
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-Uitgelichte vacatures!Wandelmaatje (klein blokje om) gezocht
Lizan (91 jaar) uit Zundert zoekt een maatje die met haar een blokje om wil lopen. Dit betreft een
rondje op het plein voor haar woning en/of soms met een straatje erbij. Het is belangrijk voor de
gezondheid van Lizan om in beweging te blijven. Lizan maakt gebruik van een rollator.
Het vraagt niet veel tijd, maar voor Lizan is het van grote waarde dat iemand met haar dat rondje wil
lopen omdat ze het niet meer alleen doet / mag.
Een praatje komt er vanzelf bij tijdens deze wandeling.
Loop jij met Lizan mee?
Wanneer? maakt niet uit (alleen niet op donderdag of weekend)
Tijd? maakt niet uit (ochtend of middag)

SAMEN ZIJN, DOET ETEN
Heb jij eens per week tussen de middag een klein half uurtje de tijd en wil je van onschatbare waarde
zijn? Mevrouw van Oosterhout (88) zoekt iemand die haar maaltijd kan opwarmen en even bij haar wil
zijn terwijl ze eet. Ze zou het enorm leuk vinden om een kort bezoekje te krijgen en eventjes een
praatje te maken.
Graag op één of meer vaste dagen in de week (uiteraard mag je wel gewoon op vakantie ;-). Ook
geschikt om met een aantal personen af te wisselen.

Gezocht meerder gastvrouwen/heren Prikpost Welborg
Corona is nog niet voorbij en uw veiligheid en die van hun medewerkers staan op de eerste plaats. Ze
houden zich aan de richtlijnen zoals 1,5 meter en ook worden er een maximaal aantal personen tegelijk
in de wachtruimte toegelaten. Op dit moment merken ze dat het niet voor iedereen duidelijk is hoe ze
te werk gaan en waar de wachtrij daadwerkelijk is. Om die reden zoeken ze meerdere
gastvrouwen/heren die de patiënten uitleg wil geven over de gang van zaken en ze willen wijzen op de
wachtrij.
Wanneer: maandag t/m vrijdag
Tijd: 8.00 en 10.00 uur
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-Zorgboerderij ‘buitenthuiszijn’Ontzorgboerderij ‘buitenthuiszijn’ is op zoek naar mensen voor de werkgroep & kinderen en/of jongeren die
behoefte hebben aan logeerweekenden.
Wie is buitenthuiszijn?
In Rijsbergen zijn wij, Bart en Mendy Kokx-Leguijt, samen met de huidige bewoonster Mien Vriends, bezig met
het opzetten van een toegankelijk gastenverblijf met dagbesteding.
We willen een plek creëren waar mensen, in alle diversiteit, volledig zichzelf kunnen zijn en kunnen ontmoeten.
In het gastenverblijf worden sfeervolle, toegankelijke kamers gerealiseerd waar (zorgbehoevende) gezinnen
kortdurend kunnen verblijven en activiteiten kunnen ondernemen ter bevordering van hun welzijn. Ook worden
er logeerweekenden aangeboden.
Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werken in en om het gastenverblijf.
Zij worden begeleid in het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van hun kracht. Daarmee willen wij een positieve
beeldvorming realiseren voor, wie door de maatschappij wordt gezien als ‘beperkt’.

Zie ook onderstaand artikel dat laatst is verschenen:
https://www.sterkbrabant.nl/nieuws/1698168.aspx?t=Ontzorgboerderij-in-Rijsbergen-in-de-startblokken

Status
Momenteel zitten wij in de opstartfase, de planning is om in het voorjaar dagbesteding aan te kunnen bieden, in
combinatie met de bouw van het gastenverblijf. De fase waar we ons nu in bevinden brengt veel keuzes met
zich mee. Wij zijn daarom opzoek naar mensen die het leuk vinden om hierin mee te denken en doen. Om het
aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte zijn wij ook op zoek naar kinderen en/of jongeren
(ouders) die gebruik zouden willen maken van logeerweekenden.
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Oproep 1: Werkgroep
Ben jij in voor nieuwe ervaringen, ontmoetingen en zou jij graag willen bijdrage aan de ontwikkeling van een
nieuwe onderneming? Meld je dan aan voor de werkgroep!

Wat is de werkgroep?
De werkgroep moet nog gevormd worden, maar zal gaan bestaan uit ongeveer 5 jongeren, uit de omgeving van
Rijsbergen, met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit omdat zij als geen ander weten waar de behoeftes liggen
voor iemand die bij ons een dagbesteding traject gaat volgen. Maar misschien ook omdat jij tegen beperkingen
aanloopt om ergens te overnachten en daardoor ook hier een adviserende rol in kan spelen. De werkgroep is
een klankbord/denktank die samen met Bart/Mendy aan de slag gaat.

Deelnemen aan de werkgroep betekend niet gelijk dagbesteding bij ons, dit staat er los van. Je kan dit dus heel
goed naast je andere werk doen.
Wat wordt er van je verwacht?
Er moeten vele keuzes gemaakt worden, denk aan keuzes in de bouw en ontwikkeling van de buitenruimte. Wat
komt er, waar en van welke materialen maken we gebruik. Maar ook keuzes in de activiteiten die we gaan
aanbieden en wat voor ontbijt we gaan serveren. Ook in het gebruik van de communicatiemiddelen moeten
keuzes worden gemaakt. Welke gaan we inzetten, welke sociale media kanalen en gaan we vloggen..?
Samen met Mendy en/of Bart wordt er gekeken wat jij wilt betekenen en waar jij betrokken bij wilt zijn. De
werkgroep denkt en doet mee in de organisatie, aan de opbouw en de realisatie van buitenthuiszijn.
Vanaf september zouden wij graag minimaal 1 x in de maand met elkaar willen zitten. Afhankelijk van de situatie is
dit een plek in Rijsbergen of door video te bellen.
De eerste afspraak zal in het teken staan van kennismaking. Daarna gaan we concreet aan de slag met het
meedenken en doen, afhankelijk van waar je interesse ligt. Er zal een app groep worden gemaakt, waarmee we
elkaar op de hoogte houden.
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Hoe meld je je aan?
Stuur voor vrijdag 4 september 12:00 een mailtje naar mendyleguijt@gmail.com met je naam, woonplaats,
leeftijd, interesses. Dan neem ik contact met je op. Deelname is op vrijwillige bijdrage, eventuele reiskosten
worden vergoed.
Oproep 2: Ouders van kinderen en/of jongeren voor logeerweekenden
Zou jij of je kind graag gebruik willen maken van logeerweekenden? Dan horen wij graag waar de behoefte
hiervoor ligt!
Logeerweekenden
Naast een gastenverblijf voor (zorgbehoevende) gezinnen die kortdurend verblijven, richten wij ons ook (1x in
de maand) op kinderen en/of jongeren uit de omgeving Zundert voor respijtzorg/logeerweekenden. Er blijkt
behoefte aan een uitbreiding van het aanbod in de weekenden waar een zorgvrager tijdelijk kan verblijven en
een fijne tijd kan hebben. En waardoor de mantelzorger even ontlast wordt. Wij zouden graag dieper in willen
gaan op de behoefte.
Telefonisch contact
Wij zijn opzoek naar mensen die ons te woord willen staan en hun behoefte naar logeerweekenden met ons
willen delen. Welke zorgvragen spelen er, welke invulling spreekt aan, waar kunnen wij rekening mee houden en
welke andere punten komen nog meer naar voren.
Aanmelden
Meld je aan via mendyleguijt@gmail.com en dan spreken we samen een geschikt moment af om contact te
hebben. Zet daar dan het volgende bij: je naam, naam kind/jongeren, leeftijd woonplaats, e-mailadres en je
telefoonnummer. Ik zou het erg leuk en waardevol vinden om met je te spreken!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief 'wij vertrekken naar Rijsbergen' via de volgende link:
http://eepurl.com/g7pp3T
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-KalenderActiviteit
Huiskamer Nonnekeshof
Huiskamer ‘’t Wierenbos
Huiskamer Achtmaal
Minivakantie, Vlinders en Klaprozen
Huiskamer Het Koutershof
Huiskamer Nonnekeshof
Huiskamer ’t Wierenbos
Alzheimercafé
Huiskamer Achtmaal
Huiskamer Het Koutershof
Huiskamer Nonnekeshof
Huiskamer ’t Wierenbos
Café Brein
Huiskamer Achtmaal
Huiskamer Het Koutershof
Huiskamer Nonnekeshof
Huiskamer ’t Wierenbos
Huiskamer Achtmaal
Huiskamer Het Koutershof

Waar/tijd
Datum
Zundert, (09.30 tot 15.30 uur)
Donderdag 3 september 2020
Wernhout, (10.30 tot 16.00 uur)
Donderdag 3 september 2020
’t Gouwehart, (10.30 tot 13.30 uur)
Vrijdag 4 september 2020
Wernhout, (14.00 tot 17.00)
Vrijdag 4 september 2020
’t Koutershof 10.00 tot 16.00)
Maandag 7 september 2020
Zundert, (09.30 tot 15.30 uur)
Donderdag10 september 2020
Wernhout, (10.30 tot 16.00 uur)
Donderdag 10 september 2020
’t warm hart Avoord (19.30 tot 21.30 uur)
Donderdag 10 september 2020
’t Gouwehart, (10.30 tot 13.30 uur)
Vrijdag 11 september 2020
’t Koutershof 10.00 tot 16.00)
Maandag 14 september 2020
Zundert, (09.30 tot 15.30 uur)
Donderdag 17 september 2020
Wernhout, (10.30 tot 16.00 uur)
Donderdag 17 september 2020
Locatie nog te bepalen (15.00 tot 17.00)
Donderdag 17 september 2020
’t Gouwehart, (10.30 tot 13.30 uur)
Vrijdag 18 september 2020
’t Koutershof 10.00 tot 16.00)
Maandag 21 september 2020
Zundert, (09.30 tot 15.30 uur)
Donderdag 24 september 2020
Wernhout, (10.30 tot 16.00 uur)
Donderdag 24 september 2020
’t Gouwehart, (10.30 tot 13.30 uur)
Vrijdag 25 september 2020
’t Koutershof 10.00 tot 16.00)
Maandag 28 september 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).

