
Gelukkig was het in het Kievitplantsoen, een
wooncomplex met 13 appartementen met een
overdekte binnentuin. Hierdoor kon ondanks de
regen deze eerste editie toch doorgaan. Totaal
hadden zich 9 mensen van 8 huishoudens
aangemeld, waarvan de meesten al één of twee
coronavaccinaties hadden gekregen. Toch hielden
alle deelnemers en de medewerkers van SWA zich
zoveel mogelijk aan de afstand of droegen een
mondkapje. Na een kopje koffie of thee draaide SWA
3 rondes waarbinnen elke keer 3 prijzen te vergeven
waren. Het echtpaar Middendorp viel als eerste in
de prijzen, eerst mijnheer, daarna mevrouw ook
nog. De sfeer was goed, de bingo was een leuke
onderbreking van de dag na alle saaie maanden van
corona-isolatie. Voor vrijdag 7 mei staat de volgende
editie gepland bij het appartementencomplex aan
de Onyxlaan in Rhoon. Aangezien SWA hier in de
open lucht moet staan, is droog weer wel een
vereiste. Duimt u met ons mee?

Stichting Welzijn Albrandswaard kijkt terug op een
gezellige en geslaagde Tuinendag! Vrijdag 30 april
gingen 18 vrijwilligers van SWA samen met
Hoveniersbedrijf Wim’s Tuin en Thuis aan de slag
in 14 tuinen. Door weer en wind werd er hard
gewerkt in tuinen van mensen die het zelf niet
meer kunnen, weinig hulp hebben en niet de
middelen om hier iemand voor in te huren.
Snoeien, onkruid wieden, mos weghalen en
schoffelen zijn slechts enkele van de
tuinwerkzaamheden die door de vrijwiligers
werden uitgevoerd en die de tuinen een ware
metamorfose gaven.  de lunchpauze kon iedereen
genieten van een heerlijk broodje gesponsord
door Albert Heijn Hof van Portland. 
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Daarnaast was er voor de warme trek ook een
heerlijk broodje kroket, kaassouffle of frikandel en
door een vrijwilliger zelfgemaakte pompoensoep.
De lunch gaf iedereen weer energie om er nog
even tegenaan te gaan. SWA kijkt met trots en
tevredenheid terug op deze dag. Hou de Schakel
en Facebook in de gaten voor de eerstvolgende
tuinendag. Heeft u zelf weinig middelen en hulp
om uw tuin op te knappen? Of kent u iemand die
wel wat tuinhulp kan gebruiken? Geef uzelf of de
ander dan op via SWA, telefoonnummer: 010-
5011222. 

Eerste balkonbingo
zeer geslaagd! 

Op 29 april werd vanaf 10.00
uur door de BuurtSportCoach
en Ouderenwerk van Stichting
Welzijn Albrandswaard de
eerste balkonbingo van dit
jaar georganiseerd.

"De
ruilbibliotheken
in wijkcentrum
Portland en de
Boekenstal zijn
weer open! "



Zomersportweken (19 t/m 23 juli en/of week
26 t/m 30 juli)
Week van de Huttenbouw (23 t/m 27
augustus)

SENIORWEB ZOEKT VRIJWILLIGERS! 
Bent u geduldig, kunt u goed luisteren en helpt u
graag anderen bij computerproblemen of vragen
over de computer, tablet of smartphone? Dan
zoeken we u! SeniorWeb SWA is op zoek naar
nieuwe vrijwilligers.
Gedurende de maanden van de coronacrisis was
en is Seniorweb alleen op afspraak bereikbaar voor
telefonische service of via een bezoek aan huis.
Zodra het weer kan en mag gaat Seniorweb ook
weer starten met inloopspreekuren in Wijkcentrum
Portland en Wijkcentrum de Boekenstal,
Poortugaal. 

Heeft u interesse in SeniorWeb? Neem dan contact
op met Merel van Steenbergen via
m.vansteenbergen@welzijnalbrandswaard.nl of
via 010-5018322. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR LEUKE
JONGERENACTIVITEITEN!
Wij zoeken vrijwilligers voor de volgende
evenementen:

Ben jij 16 jaar of ouder en heb je zin in een actieve
en/of creatieve week? Wordt dan vrijwilliger bij een
van onze evenementen. Uiteraard kan je ook
kiezen om een gedeelte van de week te helpen.
Interesse of wil je meer informatie? Mail naar:
Buurtsportcoach@welzijnalbrandswaard.nl dan
nemen wij z.s.m. contact met je op.

In het afgelopen jaar zijn er boodschappenmaatjes en belmaatjes bij gekomen die voor de mensen die door de
Coronamaatregelen in isolatie zaten. Die ondersteuning van boodschappen en een wekelijks praatje was heel
welkom en daar zijn ook leuke contacten door ontstaan Elk voorjaar verzorgen HUBA vrijwilligers de
belastingaangiftes voor de mensen met een minimum inkomen en dit project valt ook onder de consulten
informele zorg i.s.m. loket Vraagwijzer.

In april dit jaar hebben weer 65 mensen gebruik gemaakt van deze hulp. Patricia Cunes en Jolita Groeneveld
zoeken voor elke hulpvraag een passend maatje. Ze gaan mee met de kennismaking, maken een overeenkomst en
begeleiden de hulpvrager en het maatje voor zover dit nodig is. Zij onderhouden ook de contacten met de
professionals in een casus. Tevens organiseren zij scholing, workshops en intervisieavonden om de maatjes
handvatten te geven in hun vrijwilligerswerk , ervaringen uit te wisselen en daardoor de onderlinge band warm te
houden. Door het Coronavirus is dit het afgelopen jaar niet gelukt maar ze  dit hopen na de zomer weer volledig
op te kunnen pakken en we kijken er dan ook naar uit alle maatjes weer te zien. 

Wat is informele zorg en wat is het werk van de
consulenten informele zorg?
Informele zorg is de zorg rondom kwetsbare burgers
die vrijwillig wordt ingezet door b.v. familie, buren,
vrienden en vrijwilligers/maatjes. Zij doen dit allemaal
onbetaald dus. De consulenten Patricia Cunes en Jolita
Groeneveld hebben een groot aantal maatjes onder
hun hoede voor de verschillende doelgroepen.
Maatjes voor kwetsbare gezinnen. Gezinnen waar
door omstandigheden veel zorg nodig is op allerlei
gebied, waar vaak ook meerdere professionals bij
betrokken zijn.

Een maatje wordt dan gevraagd voor ondersteuning
van een onderdeel van de problematiek en dat kan
heel simpel een luisteren oor zijn voor een
overbelaste moeder, een oppas voor een kind zodat
anderen kinderen of ouders even kunnen
ontspannen. Heel laagdrempelig en vaak heel
welkom. Maatjes voor kwetsbare ouderen/burgers die
door afnemende gezondheid, kleiner wordend
netwerk enigszins in isolatie raken en het heerlijk
vinden om met een maatje te kletsen, kopje koffie te
drinken een wandeling maken of samen naar de
winkels bijvoorbeeld. Sommigen jongere burgers zijn
niet altijd in staat een netwerk op te bouwen of te
onderhouden en hebben een zetje nodig van een
maatje die ze vertrouwen. Ook zijn er maatjes voor
burgers met schuldenproblematiek of burgers die
hulp nodig hebben bij de administratie. Iedereen kan
door omstandigheden in zo’n situatie terechtkomen
en hoe fijn is het dan iemand met je meekijkt en
meedenkt hoe hier uit te komen en vervolgens coacht
in het onderhoud van de administratie.
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De Maatschappelijke Adviesraad (MAA) is voor velen nog onbekend. De leden van de Maatschappelijke
Adviesraad worden benoemd door het College na een voordracht door het bestuur van de Adviesraad. Op
verzoek van het college van burgemeester en wethouders geven wij advies op een conceptplan of wijziging
van een regeling, die het college aan de gemeenteraad wil voorleggen ter goedkeuring. Voor het Sociaal
Domein, daarmee bedoelen wij – Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Werk, Inkomen en
Participatie (WIep) en Jeugd – geven wij een advies op een raadsvoorstel.

 Zaterdag 17 april heeft
Stichting Welzijn
Albrandswaard in
samenwerking met Kijk op
Welzijn Barendrecht een
zeskamp georganiseerd voor
jonge mantelzorgers. 

Er zijn aardig wat kinderen en jongeren tussen de 6 en
25 jaar die thuis te maken hebben met zorg,
bijvoorbeeld voor een ouder, broer of zus die chronisch
ziek, een (verstandelijke) beperking heeft of een
psychische aandoening. De huidige coronaperiode
veroorzaakt voor sommige jonge mantelzorgers een
extra belasting. 

We blikken terug op een gezellige en ontspannen
middag. Het was heerlijk om een groep van deze jonge
mensen een gezellige middag te bezorgen waar niks
moet en het hebben van lol het belangrijkste was deze
middag. De groep kinderen en jongeren hebben
deelgenomen aan zes activiteiten waarvan de stormbaan
toch wel de grote favoriet was. Het is gelukt om even
zorgeloos te genieten en in contact te zijn met anderen
die in een vergelijkbare situatie opgroeien. Kortom, het
was een geslaagde en zonnige dag voor ons allemaal!

Ondanks dat de gemiddelde inwoner er weinig van merkt kunnen wij toch een
verschil maken en hebben we het behoorlijk druk. Wij kunnen zeker nog
enthousiaste kandidaat-leden gebruiken! U zit er niet gelijk aan vast na
aanmelding. Eerst houden we een kennismakingsgesprek. Voordat u besluit lid
te worden van de MAA kunt u drie keer een vergadering bijwonen. Wij
vergaderen eens in de zes weken op een donderdagavond. Nu nog via ZOOM,
maar we hopen dat we snel weer elkaar fysiek kunnen ontmoeten in de
Boekenstal in Poortugaal. Momenteel zijn wij op zoek naar leden voor de
Werkgroep Werk, Inkomen en Participatie.

Contact:
Voor uw reactie en/of meer informatie kunt u contact opnemen met de
voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad, Piet van Verseveld. Hij is te
bereiken tel. 06-38551348 of e-mail: maa@vanverseveld.eu 

Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard zoekt
nieuwe leden!

Terugblik Zeskamp jonge
mantelzorgers

Ontmoetingscentrum
Het Boerderijtje
SWA krijgt 4 mei de sleutel van Ontmoetingscentrum
Het Boerderijtje, zoals de nieuwe locatie voor
ouderenactiviteiten aan Werkersdijk 1 in Rhoon gaat
heten. Als toevoeging komt daarbij “Huiskamer van
Rhoon”. Zodra het mag en kan zullen we daar
starten met 3 koffie-ochtenden, 2 kaartenmaakclubs,
een handwerkclub, een schaakclub en een
miniaturenclub. 

Er zal echter eerst nog wat geklust moeten worden
en vervolgens moet het worden ingericht. Doel is
ergens in juni te starten, maar dat hangt helemaal
van de situatie rondom corona af. 
Die is helaas nog niet rooskleurig. We houden jullie
op de hoogte. 
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Donderdag 29 april       Kievietsplantsoen, Rhoon 
Vrijdag 7 mei                  Onyxlaan, Rhoon-Portland 
Woensdag 12 mei          Appartementencomplex Sleedoorn, Poortugaal 

Vrijdag 4 juni                    Hof van Portland, Rhoon-Portland
Dinsdag 8 juni                  Emmastraat/Waalstraat, Poortugaal
Vrijdag 11 juni                 Tweespan/Vierspan, Rhoon 

Woensdag 23 juni          Bakkerspark, Rhoon-Portland
Donderdag 8 juli             Parkje F. van der Poest Clementlaan, Poortugaal
Vrijdag 16 juli                   Service Wooncentrum Ghijseland, Rhoon

Balkonbingo (10.00-12.30 uur - bingo en tussendoor koffie/thee)
SWA zorgt voor bingokaarten en leuke prijzen, bewoners van deze wooncomplexen hoeven alleen op een
stoeltje op hun balkon te gaan zitten en goed op te letten. Deelname is gratis, vooraf aanmelden
noodzakelijk, want is alleen beschikbaar voor bewoners van deze wooncomplexen. Gaat alleen door bij
droog weer. 

Balkon in Beweging (10.00-10.30 uur bewegen op muziek, 10.30-11.30 uur koffie/thee)
Traint u mee om de coronakilo’s eraf te krijgen? Aansluitend koffie of thee met een koekje erbij, om weer
op krachten te komen. Deelname is gratis, vooraf aanmelden noodzakelijk, want is alleen beschikbaar
voor bewoners van deze wooncomplexen. Gaat alleen door bij droog weer

Ontmoetingsbus (10-.00-12.00 uur koffie/thee drinken in groene omgeving)
SWA zet tafels en stoelen neer en zorgt voor koffie en thee met iets lekkers, het enige dat u hoeft te doen
is uw zonnige humeur mee te nemen en zolang u wilt te genieten van een gezellig praatje met de andere
gasten. Gaat alleen door bij droog weer. 

Hou de lokale kranten en de website van SWA in de gaten voor meer leuke activiteiten. SWA probeert
bovenstaande activiteiten door te plannen tot half oktober. 

Wilt u helpen met één van de activiteiten? Neem dan contact op met Yvonne Schults via
y.schults@welzijnalbrandswaard.nl 

De coronapandemie heeft jullie inzet als vrijwilligers
het dit afgelopen jaar niet makkelijker gemaakt. Er
waren veel regels waar wij ons allen aan moesten
houden, om besmetting en verspreiding te
voorkomen. 

De persconferentie heeft voor ons werk en inzet iets
versoepeling gegeven. Al is het niet veel, we zijn op
de goede weg! Het vrijwilligerspunt en de informele
zorg zijn voorbereidingen aan het treffen om met de
verschillende Maatjesgroepen en andere 

Buitenactiviteiten voor ouderen
Ouderenwerk en de BuurtSportcoaches van
Stichting Welzijn Albrandswaard komen naar u
toe deze zomer. Nu er langzaam aan meer
mensen zijn gevaccineerd, durft SWA het aan om
weer leuke buitenactiviteiten te plannen voor
ouderen. Zonder tegenbericht, met inachtneming
van de RIVM regels én bij droog weer zullen ze de
komende maanden op de volgende plekken
staan: 

Coronanieuws
vrijwilligersgroepen weer bijeenkomsten te
organiseren. Wat kijken wij ernaar uit om jullie allen
weer te zien en spreken, en dan live, niet alleen via
de telefoon of mail! Wij hopen en verwachten dat
dit vanaf het najaar weer mogelijk moet zijn. Zodra
hierover meer bekend is zullen wij jullie dit zeker
laten weten! 

Voor nu wensen wij jullie allen een goede
gezondheid, mooi voorjaar en geniet van wat kan
en mag! Het einde is nu hopelijk snel in zicht! 
 


