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Wintergames
In samenwerking met diverse organisaties zijn de
Wintergames opgezet voor jongeren van 13 tot 18 jaar.
Er is aangesloten bij bestaande groepen jongeren die
niet konden deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten.
Dit bleek een schot in de roos, verenigingen en dorpshuizen
waren enorm blij dat er iets voor de jongeren georganiseerd werd.
Naast de buitenactiviteiten is er in samenwerking met het online
jongerenfestival een FIFA workshop gegeven door professional
E-sporter Bryan Hessing. Voor deze activiteiten zijn subsidies van
Jeugd aan zet en Wintergames ingezet.
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“Super bedankt
voor de organisatie
van deze
activiteiten.”
“Kan eindelijk weer iets sportiefs ondernemen,
was wel klaar met het binnen zitten.”
“Eindelijk word ik geactiveerd! Ben echt blij dat
ik heb mee gedaan.”
“Ik moest indirect van mijn moeder meedoen.
Maar achteraf had ik dit eigenlijk niet willen
missen.”
“Super leuk! En ik ben echt 1x hard geraakt
door een vriendin van mij met Archery Tag!”
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Online bewegen
Beweegcoaches, consulenten en
deelnemers aan de digitale mantel
ontmoeten elkaar wekelijks online en
worden zo gestimuleerd te bewegen.
Dit leidt naast sportieve prestatie ook
tot grappige, vrolijke en enthousiaste
reacties van de deelnemers.

Samen aan de slag

Wandelmaatje

In Beesd wordt door de sociaal werker, de consulent
Hulp en Ondersteuning en een Cultuurcoach een
project taal-toneel opgezet.

Omdat het belangrijk is om te blijven bewegen en
elkaar te kunnen ontmoeten zijn ouderen gedurende
de Corona periode gekoppeld aan een wandelmaatje
(beweegcoach/vrijwilliger) met wie zij wekelijks
kunnen gaan wandelen.

Ouders die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen
gaan op school door middel van toneel aan de slag met
schoolse situaties. Hoe zit het systeem in elkaar? Wat is
gebruikelijk en hoe kun je als ouder aansluiting vinden bij
de school? Doel is het contact tussen de school en niet
Nederlandse ouders te verbeteren. Dat komt de taalontwikkeling van het kind weer ten goede.

Hulppunten
Het hulppunt van Asperen is verhuisd naar dorpshuis
‘de Krakeling’ in Heukelum. Het Hulppunt Ophemert
wordt opgeheven, er zijn te weinig vragen. De meeste
hulpvragen zijn op het gebied van minimaregelingen,
uitkeringen en scheidingen. Er is veel telefonisch advies
gegeven over aanvulling op het inkomen bijvoorbeeld
de TONK-regeling.

Taal
Er is een toename van vragen op het gebied van taalondersteuning, taalmaatjes zijn veel gezocht. Ook scholen
vragen steeds vaker om ondersteuning voor kinderen.
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Best Practices
Probeer maar eens thuis te spelen als je ouders er de hele tijd doorheen werken.
In een gezin van een thuiswerkende moeder met kinderen die thuis zijn door Corona op school, kunnen de spanningen
in huis soms oplopen. De kinderen worden door een vrijwilliger mee naar buiten genomen om te spelen. Daarmee
wordt moeder ontlast en kunnen de kinderen even ontspannen.

De West Betuwse fototocht
De buurtsportcoaches van Welzijn West Betuwe organiseerden een fototocht waarbij inwoners per fiets langs de 26 kernen
gingen om minimaal 11 plaatjes te schieten op die plekken waar de buurtsportcoaches ook zijn geweest.
Daarbij kon men zelf kiezen naar welke kernen gefietst werd.

“Het was met het mooie weer van de afgelopen
dagen wel leuk en we hebben door een aantal wegen
gef ietst waar we nog nooit geweest zijn.”

Mantelzorg
Complimenten
In januari zijn de laatste mantelzorgcomplimenten bezorgd.
Aan iedereen die het mantelzorgcompliment 2020 heeft
ontvangen is gevraagd een vragenlijst in te vullen. Ongeveer
de helft heeft de vragenlijst ingevuld teruggestuurd. De
gemiddelde score op de vraag ‘Hoe tevreden bent u over
het algemeen over het mantelzorgcompliment?’ is een 9,1.

info@welzijnwestbetuwe.nl

www.welzijnwestbetuwe.nl

Mantelzorgwoningen
Op 11 maart is in samenwerking met MantelzorgNL een
online informatiebijeenkomst over mantelzorgwoningen
georganiseerd. Na de informatiebijeenkomst zijn er veel
vragen over dit onderwerp bij Welzijn terecht gekomen.
Gemiddeld beoordelen de 22 deelnemers de bijeenkomst
met een 8.

