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Week van de Jonge 
Mantelzorger
 
Van 1 t/m 7 juni heeft de Week van de Jonge 
Mantelzorger plaatsgevonden.

Een week lang meer aandacht, bewustwording en  
(h)erkenning voor jonge mantelzorgers. Met de actie 
‘Verras een jonge mantelzorger!’ konden familie, vrienden, 
docenten en bekenden een jonge mantelzorger in hun 
eigen omgeving laten verrassen met een kleine attentie.  
Er zijn 49 Tony’s Chocolonely repen persoonlijk thuisbezorgd 
bij de jonge mantelzorgers. 

“Actie verras 
een jonge 

mantelzorger”

Ontmoeten

De behoefte aan informeel ontmoeten bij vooral 
ouderen blijft onverminderd groot.

De open eettafels en koffieochtenden zijn weer van start 
gegaan. In Waardenburg heeft een rondgang door het 
dorp en mensen persoonlijk uitnodigen, een druk 
bezochte koffieochtend met veel nieuwe gezichten 
opgeleverd. 

In de Dorpskamer Enspijk is een diner-kookgroep gestart. 
De groep regelt inmiddels alles zelf en het vervolg is dat 
zij samen koken en eten bij een van de deelnemers thuis. 

Kunstgoed
Vanuit Kunstgoed hebben er kennismakingsworkshops 
tekenen en schilderen plaatsgevonden.  
 
Kunstgoed is een onderdeel van het Cultuur- en Erfgoedpact 
Rivierenland met als doel de cultuurparticipatie onder  
senioren te vergroten. Na afloop geven de deelnemers aan 
verder te willen met een cursus. Dit zorgt voor een (nieuwe) 
daginvulling en uitbreiding van het netwerk van de ouderen.

Waardering vrijwilligers
Vrijwilligers in het zonnetje gezet middels een
Struintocht langs de Waal. 
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ParticiPeer
 
ParticiPeer heeft  
meer dan honderd  
jongeren geactiveerd.  
Doel is om de mentale  
gezondheid bij jongeren te verbeteren door 
activiteiten mogelijk te maken. 

Er hebben 122 jongeren deelgenomen in samenwerking 
met 17 lokale organisaties in 15 kernen. Deelnemers hebben 
deelgenomen aan twee workshops: een workshop om te 
brainstormen en een workshop om samen tot een plan van 
aanpak te komen. Daarna zijn de jongeren onder begelei-
ding van de verschillende organisaties aan de slag gegaan 
met hun project, zoals het organiseren van pr, bepalen van 
het budget, doen van inkopen, etc. Het resultaat mag er zijn. 
Er zijn o.a. sportdagen, een zeskamp, sterkste boer wedstrijd, 
pannenkoeken bakken, picknick op het Geofort, archery  
tag, paardrijden, teambuilding en voetvolleytoernooi  
georganiseerd.  

Cursus Samen Slim 
Deelnemers Werven
 
Tijdens deze cursus hebben verenigingen een 
nieuw product of een aanpassing op een 
bestaand product ontwikkeld om een boost 
aan de club te geven. De cursus heeft in de 
evaluatie gemiddeld een 8,4 gescoord. 

Een paar reacties uit de feedbackformulieren 
van Samen Slim Deelnemers Werven: 

- ‘Heel verrassend wat de uitkomsten waren.  
 Zelf steeds enthousiaster geworden gedurende 
 de cursus.’
- ‘Deze workshop heeft mij gemotiveerd.’
- ‘Veel tips, concrete netwerkopties en veel 
 handvaten.’
- ‘Goed van andere verenigingen te horen hoe 
 zij omgaan met problemen waar ze tegen 
 aan lopen.’

BoP Spijk

Bij de Bop in Spijk is door een cultuurcoach een 
workshop linoleum gutsen gegeven aan 30  
deelnemers. Samen hebben ze een mooi kunstwerk 
gemaakt dat een plekje in het dorpshuis krijgt. 

Integreren doe je samen
Betuws jeugdkamp

Archery tag

Skatetijd & MCC Neerijnen
Er zijn twee unieke samenwerkingen gestart waarbij een 
lokale vereniging met een sportbond aan elkaar gekoppeld 
werden. Bij de ijsclub betekende dit een ‘nieuwe’ sport, 
namelijk skeeleren. Bij de motorcrossclub betekende dit het 
aanboren van een nieuwe doelgroep, namelijk 6-10 jarigen 
kennis laten maken met motorcross. 
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www.welzijnwestbetuwe.nl
info@welzijnwestbetuwe.nl

NL Doet
Tijdens NL Doet zijn in twee dagen ruim 30 activiteiten in 
West Betuwe bezocht en bakjes chocolade uitgedeeld.

Soorten hulpvragen 2e kwartaal 2021 West Betuwe

29
Financiën

8
Zingeving

14
Werk en activiteit

17
Wonen

18
Sociale relaties

16
Lichamelijke

gezondheid

21
Organisatorische

ondersteuning14
Psychische

gezondheid

Totaal 

137
hulpvragen

Vrijwilligers & 
participatie
 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
Per 1 juli is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechts- 
personen van kracht. Hierdoor zijn er vanuit vrijwilligers- 
organisaties veel vragen over de inhoud van de  
Vrijwilligersverzekering van de gemeente West Betuwe 
gekomen. Het gaat hierbij dan specifiek over Bestuurs- 
aansprakelijkheid. In samenwerking met notariskantoor 
Trium wordt eind september een avond georganiseerd 
over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen om 
verenigingen en stichtingen over de wetswijziging te 
informeren.


