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Vrijwilligersnieuwsbrief

Juli 2018

In deze nieuwsbrief
Een warme zomer met leuk nieuws, verhalen van vrijwilligers en deelnemers aan nieuwe
projecten, handige regelingen en een nieuwe signalenkaart.

Sport en bewegen....
Het is een drukke periode als je van
sporten houdt. Het WK-voetballen, tennis op Wimbledon, de Tour de France en
ik vergeet vast een paar evenementen.
N u Nederland niet meedoet aan de WK
waren wij thuis voor Belgie. Persoonlijk
heb ik genoten van de "Rode Duivels"
met name de wedstrijd Belgie-Brazilie
was een mooie wedstrijd. Vond het dan
ook erg jammer dat ze de finale niet gehaald hebben. Maar ja, als ze dan ook
nog eens wereld-kampioen waren geworden dan hadden wij als Nederlanders dit nog vele jaren moeten horen...
Veel beweging
Ook bij WijZ wordt veel aan beweging gedaan, er zijn tal van bewegingsactiviteiten
die door onze docenten worden begeleid.
Maar ook een ritje op de duofiets is een
mooie mogelijkheid, zoals op de volgende
paging is to lezen. Ondanks dat we een
kleine bezuiniging hebben gehad van de
gemeente op deze bewegingsactiviteiten
draait alles nog op voile toeren en is er ook
een mooi zomerprogramma. Verder hebben we(samen met Sportservice Zwolle en
PEC United)ook een extra subsidie verkregen voor het verder ontwikkelen van het
"Walking Football". Weet u nog iemand die
mee zou willen doen of wellicht wilt u zelf
meedoen, neem dan even contact op met
onze buurtsportcoach Martijn Walgien.
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Samenwerking
Ook de samenwerking met Driezorg wear
WijZ ook bewegingsactiviteiten verzorgt,
wordt door de directie van Driezorg als zeer
positief beoordeeld.
Naast de bewegingsactiviteiten zijn er tal
van andere ontwikkelingen binnen WijZ
Zwolle. Het is to veel op hier alles op to
noemen, maar een paar voorbeelden kan
ik wel geven. We hebben sinds kort ook
een facebook-paging, waar we nieuwtjes
en dergelijke op aangeven. Het project Vitaal en Veilig Thuis komt op stoom en naast
onze vrijwilligers mogen we ook beroepskrachten inzetten om zoveel mogelijk inwoners to bezoeken. Daarnaast kunt u in
deze nieuwsbrief ook Hader kennismaken
met het project Kansrijk, ook een prachtig
project. Verder zijn alle locaties van WijZ
goed bezet en is er veel to doen en uiteindelijk is dit alleen mogelijk door de inzet van
u als vrijwilliger.

Namens alle beroepskrachten wil ik u alien
bedanken voor uw inzet en betrokkenheid.
Uw inzet is van grote waarde voor de mensendie u helpt en onze organisatie. Ik wens
u alien een fijne vakantieperiode en op Haar
een mooi najaar 2018!
Hans de Quartet, regiomanager Zwolle
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Tip

dementievriendelijk

Als vrijwilliger van WijZ is de kans
groot dat je mensen ontmoet met dementie, of met beginnende dementie.
www.samendementievriendelijk.nl is
een website met veel bruikbare tips
over hoe je op een positieve manier met
hen om kan gaan.

• Drink eens een kopje koffie bij een buurman of buurvrouw met dementie.
• Maak samen een korte wandeling of laat
samen de hond uit.
• Houdt je buur niet van wandelen? Misschien kunnen jullie samen in de twin
werken.
• Bekijk samen foto's van vroeger of zing
samen liedjes.
• Help iemand met dementie om boodschappen to doen.
• Neem iemand met dementie mee Haar
de sportvereniging of het buurthuis.
Met een klein beetje begrip en aandacht
voelt iemand met dementie zich gehoord
en gewaardeerd. En de eventuele mantelzorger krijgt even tijd voor zichzelf.

Op de website staat onder meer een test.
Dat is een aanrader: je krijgt daarmee een
indicatie over jouw kennis van dementie.
Tegelijkertijd leer je in een paar stappen
hoe je contact maakt met iemand met dementie en hoe je hem of haar kan helpen.
Een paar ideeen:

► ~

Wijkteam ~

respijtzorg in de nacht

bij dementie
Voor mantelzorgers van personen met
dementie zijn de nachten vaak zwaar.
Mantelzorgers komen daardoor niet altijd aan hun nachtrust toe of hebben
behoefte om of en toe eens een nacht
niet in de buurt to hoeven zijn. De gemeente Zwolle is daarom een pilot ~estart: tot 1 november 2018 kan nachtzorg als respijtvoorzienin~ worden ingezet voor inwoners met dementie.
De nachtzorg kan aangevraa~d worden
door een sociaal werker van het Sociaal
wijkteam, de casemanager dementie, de
wijkverpleegkundige of een medewerker
van Steunpunt Mantelzorg. Het Sociaal
wijkteam beoordeelt de aanvraag en
stemt vervol~ens of of inzet van Senior
Service of Carinova gewenst is.
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Senior Service en Carinova
Gaat het er vooral om de mantelzorger to
ontlasten, zodat deze een nacht kan bijslapen of ergens anders kan doorbrengen
waardoor de zorg beter vol to houden is?
Dan kan Senior Service ingeschakeld worden. Is er meer aan de hand, bijvoorbeeld
wanneer er sprake is van veel onrust en
verwardheid bij de persoon met dementie? Dan kan Carinova ingezet worden.
Carinova kan de mantelzorger desgewenst
adviezen meegeven die de mantelzorger
en de zorgvrager kunnen helpen.
Mantelzorgers kunnen ongeveer tien
nachten respijtzorg vragen. Daarvoor betalen zij een eigen bijdrage. Na afloop
wordt gevraagd een evaluatieformulier in
to vullen. Mede aan de hand daarvan
wordt bekeken of en hoe de pilot na november 2018 wordt voortgezet.
Meer weten?
Neem dan contact op met Ineke Snijder
(Sociaal wijkteam, telefoonnummer 06 2712 9624) of Erna van Dijk (~emeente
Zwolle, telnr. 038 - 498 2110).
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Er weer op uit

De Duofiets
slechtziendheid, evenwichtsstoornissen of
door dementie, nu weer fijn kan fietsen.

WijZ is in het bezit van een duofiets.
Deze staat vlak bij De terp gestald en
nu, in de mooie zomer, wordt hij regelmatig van stal gehaald.
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Een stralend gezicht
Maar wat de reden ook is waardoor iemand niet meer kan of durft to fietsen,
eenmaal op de duofiets breekt al bij vertrek een lach door. Er worden geen grote
afstanden afgelegd, gewoon een rondje in
de wijk of ietsje verder ijsje eten bij MacDonalds.
En werkelijk bij elke terugkomst een voldane zucht en een stralend gezicht! Heerlijk om weer to fietsen!
Trouwens , diezelfde lach ook bij de vrijwilligster hoor...

Bij ons in de Buurtkamer hebben wij het
grote geluk dat een van onze vrijwilligers
er graag op uittrekt met een van onze
deelnemers op de duofiets.
En zo kan het gebeuren dat iemand jaren
niet meer heeft kunnen fietsen: door

Te huur
Wist u dat de duofiets to huur is voor
€ 2,50 per uur? Wel even reserveren bij
De Terp 038-8515740 of
beheerderterp@wijz.nu

Vermoeden bespreken en regelen

Signalenkaart Armoede
De Signalenkaart Armoede is door De
Kern ontwikkeld op verzoek van huisartsen. We waren in gesprek over het
verband tussen armoede en gezondheid. Daarbij vroegen de huisartsen
hoe ze armoede kunnen herkennen. Die
vraag leidde tot www.signalenkaartarmoede.nl .
Armoede vermoeden
Armoede is inderdaad sours moeilijk to
herkennen. Immers, een meneer in een
versleten jasje kan maar zo miljonair zijn
terwijl iemand anders ondanks grote armoede het voor elkaar krijgt our er keurig
bij to lopen. Daarom biedt de signalenkaart een aantal mogelijke signalen. Als je

y ~i~ _'

bij iemand een of meer van deze signalen
herkent, dan mag je armoede vermoeden.
Bespreekbaar maken
Met het vermoeden alleen ben je er natuurlijk niet. De enige manier om meer helderheid to krijgen is praten: het onderwerp
bespreekbaar maken. Als je het niet gewend bent, kan het lastig zijn om over armoede to beginnen. Daarom voorziet de
signalenkaart ook in een aantal tips our
het onderwerp bespreekbaar to maken.
Regelingen
En wat dan ... als je vermoeden van armoede blijkt to kloppen? Dan is het natuurlijk zaak our mensen verder to helpen.
Daarvoor staan er op de signalenkaart een
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aantal voorzieningen en regelingen. De
landelijke regelingen, maar ook de regelingen van een aantal gemeenten is er in opgenomen. Met een handig filtersysteem
kom je snel op de regelingen die je nodig
hebt. Mensen kunnen vaak zelf aanvragen
doen, maar als dat formeel niet kan, of als
mensen administratief niet zo sterk zijn,
dan is het advies om gebruik to maken

van het maatschappelijk werk of vrijwilligerswerk ter plaatse.
De Signalenkaart Armoede is to vinden
op:
www.signalenkaartarmoede.nl
er zijn ook papieren signalenkaarten beschikbaar. Die kun je krijgen bij het secretariaat van WijZ / De Kern.

S
ignatenkaart grmaE'dE?
Noe harken ~e
~

armoede.,.

,~

~ ~P de S
pr
aan een ignalenkaart
staan kenmerken
of meer
ved~
van armoede.
hiervan~~otdoet,
~MArmoede
mag je
Als ternand
~S e
herkennen
armoede vermoeden.
onderwerp b
espreekbaar? zee
een on
~~terzfde van d
~e
gemakkelijk
aze kaart.

.. ~2 ~~ -

i

~

••• er zijn veal
regelingen voor
mensen met vein ^"""'~
www.

signafenkaartarmo~deen~

.~~~~~~
~ ~ ,,r<5

Vrijwilligersnieuwsbrief

Even Voorstellen!
zijn de verbindin~ met het maatschappelijk voorveld en de wijk.

Edwin Burgman
Sinds 1 februari ben ik een nieuwe medewerker bij het Servicepunt Vrijwilligerswerk ondergebracht bij WijZ.

voorbeeld: Wel-Thuis
Aan de Grasdorpstraat de verslavingsk(iniek in Zwo((e zijn we ruim een jaar geleden restart met het project Wel-Thuis.
Wel-Thuis is een project waarbij we met
vrijwilligers en ervaringsdeskundigen tijdens de opname clienten bevragen wat er
nodig is om thuis de draad weer op to
pakken. Het doel is hee( simpel: met het
project Wel Thuis proberen we de overgang van opname Haar de thuissituatie to
verk(einen. Het gaat over leefgebiedenvragen als weer gaan sporten, vriendschappen herste(len tot dagbesteding.
Dit project is klein gestart op aanvraag
en in samenwerking met een behandelaar. Dit goat zo goed, dat we werden
uitgenodi~d om ons aan a((e teams to
presenteren, met a(s doe( om wel-thuis
over al(e opnameafde(ingen aan de Grasdorpstraat uit to rol(en. We(-Thuis wordt
zo een onderdee( van alle afde(ingen, het
wordt opgenomen in het pro~ramma van
de behande(in~ en zo kunnen we met
vrijwi(li~ers en met de Welzijnspet nog
vee( meer c(ienten ondersteunen met de
stap Haar de thuissituatie. Wel-Thuis is
een Groot succes ~eworden mede door
onze ervaringsdeskundige vrijwi(liger.

Kampen
De afgelopen 9 jaar heb ik gewerkt bij
Welzijn Kampen, wat net als WijZ een onderdeel is van de Dimence Groep. In Kampen ben ik werkzaam geweest als Jongerenwerker, opbouwwerker, zakelijk leider
van Cultureel Podium 't Ukien en als festival coordinator van het Full Color Festival in Kampen.
Ik ben getrouwd met Renkse en samen
hebben we twee kinderen Isa(9) en
Jesse(2). We wonen in de stad Kampen,
Renkse komt uit Amersfoort en ik ben geboren en opgegroeid in Zwolle. Naast
mijn werk bij WijZ ben ik Gemeenteraadslid in de Gemeente Kampen.
Mooie organisatie
Bij het Servicepunt Vrijwilligerswerk ben
ik in dienst als projectmedewerker. Mijn
taken zijn onder andere werving, coordineren van vrijwilligers coordinatoren en
het opzetten en uitbouwen van projecten. In deze functie leer ik de hele Dimence Groep kennen. Wat werken we in
een mooie organisatie, dat heb ik de afgelopen maanden mogen ontdekken. Samen met ggz-afdelingen zetten we goede
vrijwilligersprojecten op.

Wel-Thuis is een van de vele projecten
van het Servicepunt Vrijwilligerswerk. De
afgelopen periode heb ik mijn werkgebied
en mijn taken kunnen opstarten en verkennen, nu wordt het tijd om een paar
tandjes bij to schakelen. Heb je vragen,
hulp nodig, wil je kennis maken, delen of
wil je meer informatie, mail gerust Haar
e.burgmanC~wijz.nu

Welzijnswerk
Mijn werk is letterlijk welzijnswerk binnen de GGZ, zo ervaar ik dat. Het welzijnswerk, WijZ, is een belangrijke partner binnen de Dimence Groep. Welzijn is
niet bezig met de behandeling maar wij
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Liken en delen

WijZ Zwolle op Facebook
Om mensen zo goed mogelijk to informeren over de activiteiten van WijZ, willen we ook gebruik maken van Facebook. Daarmee kunnen we veel mensen
bereiken en dat helpt natuurlijk om ons
werk bij de juiste mensen voor het voetlicht to krijgen.
FasNak IN

PapMa

bk'Mpa~O

SU9s8elten

HOCcatle¢.•Y.

~. ~
wiz , ~~.M

Als we een evenement plaatsen geldt het
verhaal van hierboven ook: liken en delen
zorgt ervoor dat veal mensen die activiteit
gaan zien.
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statistiek vooraf
64 procent van de 65- tot 75-jarigen zit op
sociale media, vijf jaar geleden was dat
nog 24 procent.
Ook de 75-plusser maakt een online opkomst. 35 procent van de 75-plussers is
actief op sociale media, vijf jaar geleden
was dat nog maar 5 procent.
Daar waar jongeren van Facebook overstappen Haar andere sociale media, zoals
Instagram, zijn juist de ouderen er de oorzaak van dat Facebook nog steeds groeit.
Hoe leuk het was
Facebook is dus een goad middel om ouderen to bereiken. En het is nog leuk ook:
we kunnen onze activiteiten vooraf aankondigen en achteraf natuurlijk een foto of
bericht over hoe het was.
Wat kunnen vrijwilligers doen
Wat ook leuk is: Facebook is van iedereen
en iedereen kan helpen om WijZ zichtbaar
to maken. Wat jullie als vrijwilligers kunnen
doen:

a ~1_J'

•Door de paging zelf to liken laat je je
vrienden zien dat je de WijzWelzijnZwolle
paging leuk vindt, in de hoop dat zij dan
ook de paging "liken" waardoor het dus
een sneeuwbal effect gaat krijgen.
• Het werkt nog beter als je onze paging
deelt, met de vraag aan jouw vrienden of
zij ook de paging willen volgen/ liken.

Nog drie tips
• Als het een terugkerend evenement is
kun je daze met een terugkeerfunctie invoeren om het je zelf makkelijk to maken.
•Om aandacht voor het evenement to krijgen en to houden is het goad om of en
toe lets to wijzigen in bijvoorbeeld de
tekst of een andere foto to plaatsen. Zo
popt het evenement weer bovenaan de
tijdlijn van de volgers.
• Niet alle functies van Facebook werken
op alle telefoons. Dus als iets van het bovenstaande niet werkt, dan lukt het op
een computer waarschijnlijk wel.
~ Je vindt ons als @WijZWelzijnZwolle
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Koen:

met beide benen
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"Hoewel ik er nog niet helemaal ben,
sta ik nu weer met beide benen in de
maatschappij". Aan het woord is Koen.
Hij kreeg to maken met een angststoornis en jarenlang was hij niet in staat
zich Haar buiten to begeven. Mede door
het project Kansrijk van WijZ is hij nu
wel weer aan het werk.
Koen had zijn opleiding tot grafisch vormgever afgesloten met een stage in Birmingham in Engeland.
"Het beviel goed om niet meer thuis to wonen, dat ik besloot om in Groningen verder
to gaan studeren," vertelt hij. Aanvankelijk
studeerde hij Communicatie."Maar
dat was het toch niet." Dus werd het Sociaal Recht.
Totdat hij to maken kreeg met een angststoornis. "Ik vind het heed belangrijk dat erover dit snort stoornissen gepraat kan worden," vindt Koen. Hij kwam niet meer buiten, kreeg last van hyperventilatie en zag
behalve zijn vriendin nauwelijks meer
mensen. Studeren ging ook niet meer. De
therapie die hij kreeg aangeboden,
sloeg niet bij hem aan.
Verhuizing terug Haar Zwolle
Na enkele jaren besloten ze om terug to
verhuizen Haar Zwolle; zijn vriendin kwam
ook uit die omgeving.
"Daar woont onze familie en hebben we
vrienden om ons heen. Ook de hulp die ik

kreeg sloot beter bij mij aan." Stapje voor
stapje ging het weer wat beter met hem.
"In die tijd las mijn moeder een artikel in
de krant over het project Kansrijk van
WijZ."
Aan de slag bij Kansrijk
Het project Kansrijk biedt mensen met een
geestelijke of lichamelijke beperking, met
afstand tot de arbeidsmarkt, de gelegenheid om met begeleiding van een mentor,
stap voor stap weer aan werk to wennen.
Koen meldde zich aan voor het project en
begon een stage bij de Terp als gastheer.
Hij besprak zoveel mogelijk met zijn mentor en maakte kleine vorderingen. "De
werkzaamheden, die ik daar deed waren
het schenken van koffie en thee, het dekken van de tafels, opruimen en afwassen
en mensen van hun kamer halen voor de
maaltijd enz. Mijn taken werden geleidelijk
uitgebreid. Werkte ik eerst een dag per
week, dat werden er later twee".
In het gewone werkproces
"Na een jaar was ik toe aan een nieuwe
uitdaging. Ik besloot betaald werk to gaan
zoeken." Er kwam een vacature bij de Dimence Groep als grafisch vormgever waar
hij werd aangenomen. "Ik ben daar met
veel genoegen aan de slag gegaan en
werk met veel plezier want mijn werk is
mijn hobby".
[
.;~~a~~ oaan den Brink - schrijfvrijwilliber, WijZ
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••Vrij iiliger i`ina heeft veal vocrr r»ij betekend, Sarnen hetsb~n we peel
geprraat over de opvoeding ~n over aec(er zijn.
~a heeft ze mij ge~eerd dat 'als ik geen uitweg zaet er altjd wel een
deurtje met persp~ctief is'. Tina uvas altijd posit of eta lae o~edige~icl!"
Terugkijkend z~gt Myna :,•Ik ben enorm gegroeid in mijn ro( als m~eder.
Tltt~ IKcllt 11t1 S'~Q~'M~~i1r zodat ze weer een andere moeder Iran gaan
onci~rsteunen."
Spreekt jou dit aan: een ervaren vrijwilfiger die Haar je fuistert, erkent en herkent dat opvoeden een klus kan zijn, praktische hu{p en vriendschappelijk contact biedt. Schroom niet en neem contact met ons op. Of ben je geinteresseerd
am vrijwilliger to worden? Laat het ons weten, dan praten we daarover door!

www.home-start.nl
03$ - 8 515 7~0
home-startzwalle@wijz.nu
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Dlt verhaal is gebaseerd op een echte Home-Start ondersteuning in Zwafle, de Haman van ~dyriam en Fina zijn ficHef.
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