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“Ik heb weer
het gevoel dat
ik erbij hoor.”
Digitale Mantel
De “Digitale Mantel West Betuwe” stelt aan ouderen in de
gemeente een iPad ter beschikking om ook in Coronatijd
contact te onderhouden met kinderen, kleinkinderen en
hun mantelzorgers.
De reacties van ouderen zijn zeer positief. Zij geven aan het
gebruik van de iPad en daarmee de mogelijkheid om contact te
kunnen onderhouden als waardevol te ervaren. Mensen geven
aan het gevoel te hebben er nog bij te horen. Het succesvol
ontwikkelen van digitale vaardigheden én de inzet van een vaste
vrijwilliger/medewerker levert hier een grote bijdrage aan.
In de (nabije) toekomst behoort uitbreiding van het project met
inhoudelijke onderdelen en het groeien van de groep gebruikers
dan ook tot de mogelijkheden en wensen.

Cultuureducatie
Er is een start gemaakt met de cultuureducatie gesprekken.
Dit zijn gesprekken waarin de Cultuurcoaches bij alle
scholen in West Betuwe langsgaan om te praten over de
visie, het beleid en wat er wordt ondernomen op de school
op het gebied van kunst en cultuur. Maar ook vooral, hoe
gaan we daarin samen verder? Het geeft de Cultuurcoach
een goed beeld van hoe scholen in West Betuwe met
kunst- en cultuureducatie omgaan en wat de coach
daaraan toe kan voegen.

Respijtzorg

Zowel de Digitale Mantel als de
bloemetjes aan mantelzorgers zijn
beide mogelijk gemaakt dankzij
een bijdrage van de provincie
Gelderland.

In samenwerking met de gemeente West Betuwe wordt
een verbeterplan Respijtzorg opgesteld. Het aanbod wordt
in kaart gebracht en vervolgens wordt gekeken waar de
behoefte van de mantelzorgers ligt op het gebied van
respijtzorg.
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Soorten hulpvragen 2e kwartaal 2020 West Betuwe

7

16

Statushouder

Ouderen advies

12

Vrijwillige inzet,
respijtzorg

43

6

Mantelzorg

Vrijwilligerswerk
Totaal

22

186

WMO

hulpvragen

14

17

Wonen

Gezondheid

31

Financiën

13

Divers

7

Eenzaamheid

5

Digitaal

Hulp en Ondersteuning
ten tijde van Corona
Afgelopen periode is voor iedere inwoner een uitdagende
tijd geweest i.v.m. de Coronamaatregelen. Bij de kwetsbare
inwoners kwam er soms veel druk te staan op de omgeving
en het inkomen. Het afgelopen kwartaal is ondersteuning
geboden op deze gebieden waar druk op kwam te staan.
Zo ondersteunde de Coach Statushouders de scholen en
de ouders in het thuisonderwijs, hebben de Buurtsporten Cultuurcoaches opvang geboden aan kinderen, zijn
meer dan 1000 mantelzorgers per mail en telefoon
benaderd en is met het Team Sociaal gekeken waar Welzijn
kan ondersteunen in de gezinnen.

Door goede contacten in de verschillende
kernen zijn snel alle hulpinitiatieven
rondom corona in kaart gebracht
en publiekelijk toegankelijk gemaakt op
www.westbetuwehelpt.nl.

Dankzij sponsoring van Kleurrijk Wonen, Zadelhoff
Vastgoed, Van Heteren Assurantiën en Lions
Geldermalsen heeft het draaiorgel van Henri Knubben
in alle kernen gespeeld.
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Trends en signalen
Er is onder mantelzorgers veel behoefte aan informatie over wonen in combinatie met zorg, zoals
bv mantelzorgwoningen. Het is aannemelijk dat dit komt door impact die Corona heeft op
kwetsbare personen.
Lesbevoegdheid voor het geven van gymlessen is op veel scholen laag. Hierdoor is de gymles
frequentie teruggelopen, er is niet direct een oplossing voorhanden.
Verenigingen lopen veel inkomsten mis door de maatregelen met betrekking tot het coronavirus.
Ook zijn zij angstig om teruglopende ledenaantallen als gevolg van het stilliggen van activiteiten.
Inwoners weten Welzijn West Betuwe steeds vaker te vinden als zij hulpvragen hebben op
administratief gebied. Het betreft aanvragen van minimaregelingen, ondersteuning bij het
aanvragen van uitkeringen en hulp bij het vinden van een woning.
Zowel de Op-en-Neerijnenbus als de SWOTObus hebben i.v.m. met de
Coronamaatregelen drie maanden niet gereden.

Een zonnige dag in
Coronatijd

Mantelzorger:
“Vorige week ben ik door u verrast
met een hortensia. Een cadeautje
voor de mantelzorger! Ik ben
er heel blij mee. Mijn hartelijke
dank hiervoor.”

Er zijn 1000 planten bezorgd bij mantelzorgers
in de gemeente West Betuwe. 40 vrijwilligers
hebben zich voor deze actie ingezet. Ook
medewerkers van de gemeente hebben
geholpen met het rondbrengen. Er zijn veel
leuke reacties binnengekomen. Mantelzorgers
hebben het extra zwaar ten tijde van de
Coronamaatregelen en verdienen daarom
extra aandacht.

Virtuele vierdaagse

Jongerenadviesraad

Omdat de lokale wandelvierdaagsen geen doorgang
hebben gevonden i.v.m. de Coronamaatregelen, besloten
de Buurtsportcoaches aandacht te geven aan de Virtuele
wandelvierdaagse, georganiseerd vanuit de Hogeschool
Arnhem en Nijmegen. Verschillende groepen uit West
Betuwe zijn gaan lopen en hebben dit digitaal vastgelegd,
na vier dagen ontvingen zij een medaille voor hun prestaties. In totaal liepen 67 inwoners van diverse leeftijden mee.

Twee jongeren uit de Jongerenadviesraad hebben meegedacht over het nieuwe beleid rondom het sociaal domein.
Daarnaast heeft de Jongerenadviesraad in samenwerking
met Welzijn West Betuwe een plan gemaakt voor een
rijdende hangplek. Dit Honk op Wielen zal in de zomermaanden starten. Verder zijn de jongeren druk bezig met
onder andere het logo, de website en een begroting.

info@welzijnwestbetuwe.nl

www.welzijnwestbetuwe.nl

