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“Heel hartelijk bedankt.
Mooi die bon maar
zeker wat betreft
de erkenning!”
Mantelzorgcompliment
Dit jaar hebben er vanwege alle corona gerelateerde
maatregelen helaas geen activiteiten in de Week van de
Mantelzorg plaatsgevonden. Wel zijn in deze week 945
mantelzorgcomplimenten uitgereikt, dat is bijna 15%
meer dan in 2019.
Bij alle mantelzorgers die in de gemeente West Betuwe wonen
is het compliment, samen met een tasje en wat lekkers van
lokale ondernemers, thuisbezorgd. Mantelzorgers die buiten
de gemeente West Betuwe wonen hebben het mantelzorgcompliment per post ontvangen. Het aantal geregistreerde
mantelzorgers bij Welzijn West Betuwe steeg dit jaar naar
meer dan 1.275.

“Vandaag zat het mantelzorgcompliment in de brievenbus.
Bedankt voor de waardering
vanuit de gemeente!”

Even aandacht
voor elkaar
In plaats van het jaarlijkse kerstdiner voor eenzame
ouderen, zijn er in de gemeente West Betuwe 240
speciale Kerstboxen aan ouderen uitgedeeld. Deze actie
is een samenwerking tussen het Nationaal Ouderenfonds,
Stichting Ouderen Gelderland en Welzijn West Betuwe.
Leerlingen van De Lingeborgh hebben hiervoor wat
lekkers gebakken en persoonlijke kaarten geschreven.

#WestBetuwsbest
Op 7 december was het de Nationale Vrijwilligersdag.
Zo’n 60 verenigingen en clubs hebben voor hun vrijwilligers
een presentje aangevraagd. Er zijn in totaal 1.500
chocoladerepen bezorgd.
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Onzichtbare Helden
Op 16 december is het mantelzorgmagazine ‘Onzichtbare
Helden’ huis aan huis bezorgd in de gemeente West Betuwe.
In het tijdschrift staan interviews met o.a. mantelzorgers
en werkgevers, informatie over mantelzorgwoningen, een
overzicht met handige tools en een leuke winactie.

Week tegen Eenzaamheid
In de week van 1 tot en met 8 oktober hebben ruim 150
ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers een speciale bon
uit de krant bij de Hema ingeruild voor twee tompoezen
om hiermee bij iemand op de koffie te gaan die wel wat
aandacht kan gebruiken. Dit alles in het teken van de
Week tegen Eenzaamheid. Door de manager van de
Hema en de Consulent Ouderen zijn er tompoezen
uitgedeeld op locaties voor ouderen in West Betuwe.

Die vrijdag daarna belde een mevrouw naar
kantoor. Zij herkende een meneer op een foto.
Zij kende hem van vroeger en was geraakt door
het interview. Ze wilde graag weer met hem
in contact komen en om die reden belde ze ons.
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Trends en signalen
Er komen veel hulpvragen, waaronder ook veel hulpvragen van complexe aard binnen bij
Welzijn West Betuwe. Mogelijk komt dit door drukte en wachtlijsten bij andere organisaties.
De behoefte aan sociale contacten is groot, vooral nu er opnieuw activiteiten stilliggen.
Er komen veel vragen binnen naar meer contacten.
Toenemend aantal ouderen die lang(er) wachten met vragen over hulp,
begeleiding.

FitGaaf!
Op diverse basisscholen en kinderdagverblijven in Tuil,
Haaften, Hellouw, Herwijnen en Vuren begeleidt een Buurtsportcoach van Welzijn West Betuwe het project FitGaaf! Dit
is een programma van 4 weken over gezond eten, drinken
en bewegen voor de groepen 1 en 2 en de kinder- en peuteropvang. De kinderen krijgen uitleg over FitGaaf!, een pakketje
met een kalender en stickervellen mee naar huis. Hebben ze na
vier weken de kalender goed bijgehouden, dan krijgen ze een
goodybag. Voor de kinderen zijn er online filmpjes beschikbaar
met Toffe Peer, de mascotte van FitGaaf!

Grote gevolgen
coronamaatregelen
Op het gebied van financiën, psychische
gezondheid, opvoeding etc. zijn de gevolgen
van de maatregelen voor veel mensen voelbaar.
Dit is te zien in een toename van aanvragen voor de
voedselbank. Daarbij heeft het thuis lesgeven grote
impact op kwetsbare gezinnen, gezinnen met
alleenstaande ouders zonder cruciaal beroep en
statushouders die naast (thuis)werken ook online
moeten inburgeren en de kinderen thuis onderwijs
geven. Er zijn meer vragen voor cliëntadvies voor
cliënten met ambulante begeleiding waarbij
problemen ontstaan doordat de begeleiding online
gebeurt.
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Aantal hulpvragen
4e kwartaal 2020
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Aubade-Parade
Muzikanten Bart van de Goorbergh, Andrea van Beek
en Bert van den Brink hebben ruim 60 mini-concertjes
gegeven, op de stoep, terwijl vanuit de deuropening
of door het raam de toehoorder keek. Als blijk van
waardering voor inwoners of groepen die zich inzetten,
juist in deze tijd van Corona, en voor mensen die
eenzaam zijn, waarbij we laten weten dat ze niet
vergeten worden.

Best Practices
In tijden van corona werken meer mensen thuis en kunnen hierdoor makkelijker ‘naaste buren’ helpen.
De bereidheid om te helpen is ook groot. Als voorbeeld is er samen meteen lokale organisatie vrijwilligers
gevonden die een zieke inwoner helpen bij het eten van de maaltijd van tafeltje dekje.

info@welzijnwestbetuwe.nl

www.welzijnwestbetuwe.nl
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