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en passende activiteit. Ruim 200 mantelzorgers hebben de 
activiteiten bezocht. De activiteiten scoren gemiddeld een 
cijfer van een 8,3. 

Bij verschillende zorgcentra en een school is aandacht  
besteed aan de Week van de Mantelzorg en zijn er  
activiteiten georganiseerd voor en/of attenties uitgedeeld 
aan mantelzorgers. Hiervoor is € 300,00 per locatie  
beschikbaar gesteld. 

 

Er zijn 984 mantelzorgcomplimenten uitgereikt. Een stijging 
ten opzichte van vorig jaar, toen er 945 complimenten zijn 
uitgedeeld. In de Week van de Mantelzorg zijn de compli-
menten thuisbezorgd. Na deze week konden mantelzorgers 
het compliment ophalen bij een hulppunt.

“Het persoonlijk 
ontvangen van 

het compliment  
is heel prettig.”

“Dit jaar vond ik het reuze leuk zo verdeeld over 
verschillende activiteiten”

Week van de Mantelzorg
 
Op maandag 8 november was de aftrap van de Week 
van de Mantelzorg in restaurant de Oude Betuwe in 
Tricht. Zes mantelzorgers uit de gemeente schoven 
samen met burgemeester Servaas Stoop en wethouder 
Ton van Maanen aan tafel om hun ervaringen te delen. 
Een sociaal werker en consulent mantelzorg van  
Welzijn West Betuwe waren hierbij ook aanwezig.

In de Week van de Mantelzorg zijn er verschillende activi-
teiten georganiseerd in West Betuwe verdeeld over diverse 
kernen zoals van een high tea tot wandeling en workshop. 
Op deze manier is er voor iedere mantelzorger een leuke 
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Voedselbank uitgiftepunt 
De Pluk

In het vierde kwartaal zijn er gemiddeld 13 pakketten per 
week verstrekt door het uitgiftepunt van de Voedselbank. 
Sommige pakketten zijn bestemd voor een gezin, zo komt 
dit alleen in december al uit bij 16 kinderen. Waar aan het 
begin van het vierde kwartaal 9 pakketten werden verstrekt 
   is dit aantal gegroeid naar 16 
   aan het eind van december. 
        Het aantal uitgegeven 
       pakketten door het uitgifte-
    punt is in 2021 daarmee 
   op 175 gekomen.

Jaar van de Vrijwillige 
inzet  
De fotowedstrijd die is georganiseerd voor het jaar van 
de Vrijwilliger Inzet heeft 47 foto’s van verschillende 
organisaties opgeleverd. Een jury van drie personen 
heeft de tien beste foto’s uitgezocht en daaruit een 1e, 
2e en 3e prijs gekozen. De prijsuitreiking stond gepland 
op de Nationale dag van de vrijwilliger op 7 december 
maar is vanwege Corona uitgesteld. Wethouder Van 
Stappershoef zal in 2022 de prijzen uitreiken en de 
daarmee samenhangende expositie openen.

Ondersteuning 
activiteiten 

Sociaal werkers hebben in de verschillende kernen 
ondersteuning geboden bij o.a. het opzetten van een 
taalgroep, het voortzetten van een ouderensoos, het  
samenvoegen van een hobbygroep en koffiemiddag en 
het opstarten van een crea-koffie-spelochtend. 

Er is een bijeenkomst georganiseerd voor de organistoren van 
alle eettafels in West Betuwe. Doelstelling was een kijkje in 
elkaars keuken, te leren van elkaars successen en het in kaart 
brengen van knelpunten. Deze bijeenkomst zijn vertegenwoor-
digers van 15 verschillende eettafels hierover met elkaar in 
gesprek gegaan. 

Dat je niet direct ziet wat de gevolgen zijn van een activiteit 
blijkt uit het volgende op het eerste gezicht misschien mislukte 
initiatief. Voorjaar 2021 is een eetgroep gestart in Enspijk met 
inwoners uit Geldermalsen, Deil en Beesd, ondersteund door 
twee sociaal werkers. Er is 10 keer gezamenlijk gekookt en 
gegeten. Daarna is de groep niet doorgegaan. Een verhuizing, 
andere privéomstandigheden of het ontbreken van een onder-
linge klik of andere zaken kan de oorzaak zijn. Wat wel bleef is 
het onderling contact. Twee deelnemers koken nog af en toe 
samen, twee andere deelnemers hebben samen oudjaarsavond 
doorgebracht en twee anderen tweede kerstdag. 

Project Steunouder
 

In oktober is de methodiek Steunouder in de 

gemeente West Betuwe gelanceerd. Ouders, die 

behoefte hebben aan steun en daarbij niet op hun 

eigen netwerk kunnen terugvallen, kunnen hulp 

inroepen van een steunouder die een of twee 

dagdelen per week een kind opvangt. Inmiddels 

hebben de eerste koppelingen van vraaggezin-

nen en steunouders plaatsgevonden.
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 Veel doorverwijzingen door Team Sociaal voor mensen die last hebben van eenzaamheid. 
 Met name de decembermaand is voor veel mensen een donkere sombere maand omdat 
 er minimaal bezoek mogelijk is.  

 Mensen hebben behoefte aan contact, zijn corona moe.

Trends en signalen

Odensehuis West Betuwe
 
Op 1 november heeft het Odensehuis West  
Betuwe in Geldermalsen haar deuren geopend. 
Mensen met (beginnende) geheugenklachten  
en hun mantelzorgers zijn iedere maandag- 
ochtend welkom in het Rode Kruisgebouw aan de 
van Limburg Stirumstraat. De eerste deelnemers en 
professionals zijn enthousiast over het voor West 
Betuwe nieuwe concept van het Odensehuis.

Bikkels van vrijwilligers

Op Facebook, Instagram, Twitter en in de pers is aandacht 
besteed aan de Nationale dag van de Vrijwilliger op 7 de-
cember. Rond deze dag zijn medewerkers van Welzijn West 
Betuwe samen met wethouders en burgemeester naar de 
weekmarkten gegaan in Asperen, Varik, Beesd, Geldermal-
sen en Haaften om in gesprek te gaan met vrijwilligers en 
ze te bedanken voor hun inzet. Ze ontvingen allemaal een 
presentje bestaande uit een buisje chocoladebikkels met 
daaraan een bedankkaartje. Er zijn 1.000 buisjes uitgedeeld.
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www.welzijnwestbetuwe.nl
info@welzijnwestbetuwe.nl

Beweegroute Spijk
Geïnspireerd door de Kwiek Beweegroute in Haaften is  
er in 2018 door een inwoner van Spijk een aanvraag 
ingediend voor subsidie voor burgerinitiatieven in de 
voormalige gemeente Lingewaal. 

In samenwerking met ProCare Fysiotherapie, OBB Ingenieurs  
en Welzijn West Betuwe zijn 4 routes met diverse beweeg- 
oefeningen uitgestippeld, die voor alle inwoners toegankelijk 
zijn. Vanuit de leefbaarheidssubsidie zijn twee nieuwe bankjes 
geplaatst langs de route. Door  
omstandigheden heeft deze 
bewoner de realisatie van de route 
destijds los moeten laten. Twee 
andere inwoners zijn direct in dat 
gat gesprongen en hebben zich 
afgelopen jaar ingezet met  
betrekking tot het plaatsen van  
de route, creëren van de route- 
kaart, bestellen van materialen  
en regelen van vrijwilligers. De 
buurtsportcoaches hebben het 
gehele traject van kop tot staart 
begeleid.

Cultuurmagazine voor 
de basisscholen 
 
De cultuurcoaches van Welzijn West Betuwe 
hebben een overzicht van kunst- en cultuur-
aanbieders in onze regio gemaakt in de vorm 
van het Cultuurmagazine. Er is veel aanbod 
voor de scholen en dit jaarlijkse magazine 
biedt cultuuraanbieders uit de gemeente 
een podium. Voor ruim 1.450 leerlingen van 
verschillende basisscholen zijn onder andere 
lessen Multi Media, Muzieklessen en Talent-
middagen georganiseerd, uitgevoerd door 
lokale cultuuraanbieders en de cultuurcoaches.


