KWARTAALRAPPORTAGE

“Samen lekker
sportief in
beweging!”

#wandelchallenge
Tijdens de Nationale Sportweek hebben ruim 1.500
basisschoolleerlingen meegedaan aan de Stoeprandkampioenschappen. Volwassenen zijn in dezelfde week
voor een #wandelchallenge uitgedaagd, namelijk om
zoveel mogelijk te wandelen.
De buurtsportcoaches hebben daarnaast vanuit het thema Uniek
Sporten een beweegmoment voor de bewoners van verschillende
de woon- en dagbestedingslocaties gefaciliteerd. De sport- en
beweegactiviteiten zijn aangepast aan de mogelijkheden van de
bewoners. Met als doel om samen lekker sportief in beweging te
zijn. De acht deelnemers aan de gespreksgroep voor mensen met
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) hebben een middag jeu
de boules gespeeld. Deelnemers van de verschillende
gespreksgroepen Rouw hebben met elkaar gewandeld.

Cultuureducatie met
Kwaliteit
Er is een subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit
beschikbaar voor scholen. Deze regeling loopt van 2021 tot
en met 2024. De cultuurcoaches begeleiden scholen hierbij.
Zowel bij het inhoudelijke proces op de scholen en indien
wenselijk dragen zij zorg voor de (zakelijke) projectleiding
om de scholen te ontlasten. Scholen worden gestimuleerd
actief gebruik te maken van de subsidie. Op dit moment
nemen 23 van de 34 schoollocaties deel.
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Trends en signalen
In het derde kwartaal zijn de coronamaatregelen versoepeld en afgebouwd. Hierdoor zijn diverse
activiteiten weer opgestart. Organisaties vragen zich af hoe weer op te starten en vrijwilligers
betrokken te houden. Het opstarten zorgt soms ook voor felle discussies over het toelaten van
ongevaccineerden en geeft onduidelijkheid over de plicht om te scannen op QRcodes
bij toegang.
Het opengaan van activiteiten en gelegenheden zorgt voor een toename in een vraag naar
vrijwilligers voor vervoer, bezoekjes en boodschappen.
Veel sportverenigingen kampen met een tekort aan bestuursleden, dat is niet nieuw.
Opvallend genoeg worden er voornamelijk voorzitters gezocht.
De dorps-, stadsraden en gebiedsmakelaars zijn druk met kernagenda’s. In de meeste kernen is
het een flinke uitdaging om een brede diverse groep aan tafel te krijgen om input te leveren
voor deze agenda’s.

WBTR
Om vragen over de nieuwe Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen (WBTR) te ondervangen
is er een avond georganiseerd waarbij een
kandidaat-notaris uitleg heeft gegeven over
deze wet. Deze avond is bezocht door 42
deelnemers (voornamelijk bestuursleden) vanuit
de gehele gemeente West Betuwe.

2021
In het kader van het jaar van Vrijwillige Inzet zijn
in de vrijwilligersacademie speciale activiteiten
georganiseerd om vrijwilligers te bedanken voor
hun inzet.
Vrijwilligers hebben meegedaan aan een yogales, een
blote voeten wandeling en een struintocht langs de Waal.
De 40 deelnemers zijn erg enthousiast.
De workshop het Nieuwe Werven is georganiseerd voor
vrijwilligersorganisaties die moeite hebben met het
aantrekken van vrijwilligers. De avond is gehouden in de
Burcht van Haeften en er waren 15 organisaties
vertegenwoordigd.
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Soorten hulpvragen 3e kwartaal 2021 West Betuwe

8

2

Zingeving

Maatschappelijk initiatief/organisatie

14

Wonen

20

Werk en activiteit
Totaal

8

Psychische gezondheid

119

hulpvragen

26

Financiën

12

Lichamelijke gezondheid

29

Sociale relaties

Wereld Alzheimer Dag
Op 21 september, Wereld Alzheimer Dag, is er in samenwerking met het Alzheimer Trefpunt West Betuwe en
JCI Lek en Linge een kookworkshop voor mensen met
dementie en hun mantelzorgers georganiseerd. Op deze
manier is er verbinding gemaakt tussen de mensen met
dementie, lokale ondernemers, mantelzorgers en buurthuis.
Ook het praten over en omgaan met dementie is hiermee
onder de aandacht gebracht. Deelnemers hebben het als
zeer positief ervaren.
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Open Monumenten
Klassenweek
Begin september is de Open Monumenten Klassenweek
georganiseerd rond het thema ‘Erfgoed’.
Negen monumenten in de gemeente West Betuwe ontvingen in
totaal 550 basisschoolleerlingen. Door kinderen in aanraking te
laten komen met monumenten, wordt een basis gelegd voor een
latere waardering voor monumenten en daarmee voor erfgoed en
geschiedenis in het algemeen. Leerlingen worden zich er bewust
van wat er in hun eigen omgeving is en dat het belangrijk is dit te
kunnen behouden.

Zomertoer

Trends

In de maanden juli en augustus heeft de Zomertoer
met twaalf activiteiten plaatsgevonden.
Inwoners van West Betuwe die niet op vakantie kunnen of
de zomer als een stille tijd ervaren, hebben hiermee de
mogelijkheid om mee te doen aan creatieve, muzikale en
sportieve activiteiten. 170 mensen, jong en oud, hebben
hieraan meegedaan.

Er zijn enkele trends die van invloed zijn op de
vraag naar financiële ondersteuning en clientondersteuning.
Zo stopt per oktober financiële ondersteuning vanuit de
overheid voor zelfstandigen, hierdoor raken zij door hun
buffers heen. Er is sprake van een overspannen woningmarkt zodat er veel jongeren en volwassenen langer thuis
blijven wonen of weer thuis gaan wonen. Dit heeft een
groot effect voor mensen die leven van een uitkering
omdat ze dan gekort worden. De begeleiding van statushouders door Vluchtelingenwerk loopt in West Betuwe
ten einde. Hierdoor bezoeken meer statushouders de
hulppunten.

Zuidwest
José en Anne zijn als sociaal werker beide
relatief nieuw in het gebied Zuidwest. Samen
met de gebiedsmakelaar zijn ze volle bak aan
het kennis maken met en het verstevigen van
het contact met lokale verenigingen, clubs en
activiteiten.

info@welzijnwestbetuwe.nl

www.welzijnwestbetuwe.nl

