nieuwsbrief
Welzijn Barneveld informeert u graag over vrijwilligers(werk), jongeren, senioren(activiteiten), mantelzorgers,
vrijwillige hulp/terminale zorg/rouwverwerking, maaltijd aan huis, maatjesproject, AutoMaatje, klusserij,
buurtbemiddeling en projecten w.o. huisbezoek 75-jarigen etc.
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“Met elkaar in beweging blijven”
Dat is het motto van het project AutoMaatje. De vervoerservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten in
hun eigen auto vervoeren. Voor een kleine
onkostenvergoeding brengen zij de deelnemers naar bijvoorbeeld een afspraak
met de dokter of het ziekenhuis. Maar het
vervoer beperkt zich niet tot deze ritten.
Even een boodschap doen, naar de kapper of een partner in het verzorgingstehuis
bezoeken is niet vanzelfsprekend voor veel
ouderen en mensen met een gezondheidsbeperking. Het gevolg is dat ze daardoor
vaak thuisblijven. AutoMaatje helpt om
deze groep mensen mobiel en actief te
laten blijven en zorgt ervoor dat zij weer
kunnen deelnemen aan het sociale leven.
Daarnaast is een rit meer dan vervoer alleen. Het zorgt voor sociaal contact en een
gesprek tussen deelnemer en een vrijwillige chauffeur.
Spreekt dit u aan? Bent u op zoek naar een
dankbare en zinvolle activiteit en wilt u
meedoen? Meldt u dan aan bij Welzijn Barneveld. We kunnen nog volop vrijwilligers
gebruiken. We zijn te bereiken op telefoonnummer 0342-745004 of via de e-mail
info@welzijnbarneveld.nl.

Wijzer met G€ldwijs
Op 27 maart start de ‘Week van het geld’. Een landelijke themaweek met als doel leerlingen om te leren gaan met geld; een
thema dat goed aansluit bij het project G€ldwijs.
Als voorbereiding op deze week ontvangen leerlingen van 8 klassen van het voortgezet onderwijs in de weken voor deze themaweek een theatervoorstelling.
Op 20 maart krijgen ruim 200 leerlingen van het basisonderwijs
een theatervoorstelling aangeboden vanuit G€ldwijs.
In de week na deze theatervoorstelling ontvangen de leerlingen
een gastles over omgaan met het geld van een gastdocent uit
het project G€ldwijs.
De inhoud van de gastlessen is zorgvuldig samengesteld naar
aanleiding van onderzoeken en ervaringen. Het aanbod voor het
basisonderwijs is recent veranderd, waardoor de gastles nog
beter aansluit bij het niveau en de belevingswereld van de leerlingen.

Bezoek ons ook op het web: www.welzijnbarneveld.nl

Er is nog plaats in het team van gastdocenten! Lijkt het u/jij leuk
om jongeren iets te vertellen over omgaan met geld? Heeft u/jij
kennis of ervaring met de financiële wereld en wilt u dit delen?
Dan kunt u zich aanmelden via: c.mourits@welzijnbarneveld.nl
of door te bellen naar 0342-745004.
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Jeugd van Toen op 14 maart
Op dinsdagmiddag 14 maart is het weer tijd voor De Jeugd van
Toen! Iedereen die zich rekent tot de jeugd van toen is elke tweede
dinsdagmiddag van de maand welkom in Ruimzicht. Van 15.0016.45 uur wordt er iets leuks georganiseerd op het Dorpsplein van
Ruimzicht: iets gezelligs, iets creatiefs, iets sportiefs... Elke maand
iets anders. Verschillende senioren uit de buurt, uit de aanleun-

woningen en uit Ruimzicht zelf zijn betrokken bij de organisatie.
Welzijn Barneveld en Ruimzicht hebben een faciliterende rol. Op
14 maart is het tijd voor sportiviteit. We gaan met elkaar bewegen,
met mooi weer gaan we naar buiten. We vragen een eigen bijdrage
van €2. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie kunt u
terecht bij Willeke Heijkoop (w.heijkoop@welzijnbarneveld.nl).

Nieuwe medewerker Duoproject
naam is Dorien de Lange, ik ben 36 jaar
oud, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik ben sinds 1 februari werkzaam bij
Welzijn Barneveld als projectmedewerker
Duoproject. Dit project werd voorheen
gecoördineerd door Jannine Kamman. In
december 2016 heeft zij het Duoproject
overgedragen aan Welzijn Barneveld en ik
ga met veel enthousiasme aan de slag om
het project verder te coördineren.

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik
maken om me even voor te stellen. Mijn

Het Duoproject koppelt inburgeraars met
Nederlandse vrijwilligers, zodat de inburgeraars zo goed mogelijk hun plaats
in de samenleving in kunnen nemen. De
inburgeraars worden een jaar lang 2 keer
in de maand door hun ‘duo vriend’ meege-

nomen voor gezellige uitjes, een maaltijd
of gewoon een kopje koffie en ze kunnen
bij hun duo vriend terecht met vragen.
Ook als groep vrijwilligers en duo’s samen
worden per jaar enkele uitjes ondernomen.
Wat ontzettend fijn dat er zoveel mensen
zijn die de inburgeraars een warm hart
toedragen en hen een helpende hand bieden. Ik hoop dat we met het Duoproject
een mooie bijdrage kunnen leveren aan de
samenleving en dat we mensen die huis
en haard hebben verlaten weer een stukje
op weg kunnen helpen.
Ook duo vriend(in) worden? Mail dan naar
d.delange@welzijnbarneveld of bel 0342745004

Jongeren zetten zich in voor de samenleving!
slag te gaan voor de ander. Een mooie manier om de Barneveldse
samenleving te ontdekken en om te leren wat het is om vrijwilligerswerk te doen. Kunt u als organisatie, school, stichting of vereniging
de inzet van jongeren goed gebruiken? Heeft u een mooie praktische
klus liggen, waarbij u extra handjes nodig heeft? Wij horen dit graag
van u! Aanmelden kan tot en met 10 april 2017.
Scholingsavond op 30 maart 2017
Save the date: 30 maart 2017 Scholingsavond! Momenteel zijn wij
druk bezig met het maken van een mooi en passend aanbod. De
uitnodiging sturen wij u z.s.m. toe. We hopen dat u ook weer van de
partij bent!
Tot de 30e!
Op 31 januari was de eerste Bas-match een feit. Basisschool De Lijster heeft hulp ingeschakeld van Bas, voor het verplaatsen van een
brievenbus. Deze moest goed uitgegraven worden en vervolgens
weer worden ingegraven. Een hele klus, maar ondanks de kou hebben de jongeren deze klus super gedaan! Hartelijk bedankt voor
jullie hulp! In de afgelopen periode hebben veel jongeren zich al bij
het Bas-netwerk aangesloten. Kunt u ook extra handjes gebruiken,
liefst kortdurend en buiten schooltijden om? Laat het ons weten,
dan zetten wij uw vraag uit onder de jongeren.
Opent u ook uw deuren voor onze jongeren?
Proefwerk wordt dit schooljaar voor de 17e keer op rij georganiseerd.
Van 6 – 9 juni 2017 gaan 300 leerlingen ‘proeven’ aan vrijwilligerswerk. De leerlingen krijgen een dagje vrij om één dagdeel aan de
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Voorbeeld MaS: Rolstoelwasstraat bij Neboplus

Bezoek ons ook op het web: www.welzijnbarneveld.nl

Burenhulpteams in De Lors en
Oldenbarneveld helpen graag!
In de wijken Oldenbarneveld en De Lors functioneren twee burenhulpteams. Deze teams bestaan
uit buurtbewoners graag die tot steun in de rug
willen zijn voor buurtgenoten die het zelf even niet
redden. Het Burenhulpteam wil graag dat iedereen
in de buurt iemand heeft waar hij of zij op terug
kan vallen. U kunt het Burenhulpteam bellen als
u ergens hulp bij nodig heeft. Lukt het u niet om
een schilderijtje op te hangen? Vindt u het fijn om

samen met iemand koffie te drinken? Of moet uw
hond worden uitgelaten, maar zit u zelf met een
gebroken been? Bel het Burenhulpteam! Elke straat
heeft een eigen buurtverbinder die opgebeld kan
worden. Woont u in de wijk en wilt u een kaartje
met de contactgegevens van de buurtverbinder
van uw straat? Neem gerust contact op met Willeke
Heijkoop (w.heijkoop@welzijnbarneveld.nl) voor
meer informatie.

Stage afronding bij Welzijn Barneveld
Ik heb vanuit de school de Meerwaarde in Barneveld stage gelopen bij Welzijn Barneveld. Ik heb
daar de eerste keer samen met een aantal ouderen
egeltjes gemaakt van oude boekjes door middel van
vouwen. Het was erg gezellig en ik heb er erg van
genoten en de koffie geschonken. De tweede keer
heb ik een avond over veilig wonen bijgewoond.
Daar waren mensen van de woningbouw vereniging
en mensen die een cursus deden om veilig wonen
voor ouderen verantwoord te maken. Ook zullen zij
bij oudere mensen thuis gaan kijken naar de veiligheid en met de ouderen in gesprek gaan over de
oplossingen die nodig zijn tijdens het ouder worden. Ik heb daar koffie geschonken en de koekjes
geregeld. Daarna heb ik nog even geholpen met
opruimen. Ook daar heb ik het erg naar mijn zin
gehad. De tweede avond heb ik ook weer geholpen
bij het koffie schenken en het verzorgen van de
koekjes. Dit was ook een avond over veilig wonen
hierbij was onder andere de brandweer en het

politie keurmerk aanwezig. Na die tijd heb ik weer
even geholpen met opruimen. De derde avond was
er een brood lunch. Ik kwam bij Welzijn Barneveld
en heb toen alles klaar gezet en geluisterd. Ook
deze avond heb ik koffie geschonken voor de koekjes gezorgd en na die tijd nog even geholpen met
opruimen. Ik schrijf dit stukje omdat ik er erg van
heb genoten en veel van heb geleerd. Graag wil ik
Welzijn Barneveld bedanken voor deze stageplek.
Groetjes Egbert

Bezoek ons ook op het web: www.welzijnbarneveld.nl

Een waardig
afscheid
Op 2 februari 2017 raakte
de boodschap dat Frieda
Tahamata-Sapuletej was
overleden ons diep in ons
hart. ‘Onze Fried’, dat kan
toch niet! Er waren vragen,
er was boosheid, maar
bovenal was er het intense
verdriet. Na deze droevige
boodschap zochten wij
elkaar op, om samen te
huilen, herinneringen op
te halen en dus te rouwen
om onze zo zeer geliefde
collega. De zinnen die
wij met elkaar boven de
rouwadvertentie plaatsten,
waren snel gevonden: ‘ Jouw
leven moesten wij loslaten,
in ons leven houden wij jou
altijd vast’. Het overlijden
van Frieda is voor ons
allen een groot gemis en
niet alleen voor ons als
collega’s, maar natuurlijk
ten eerste voor de familie
en alle mensen dicht om
haar heen. En dat waren er
veel. Tijdens de troostdienst
en begrafenis waren er
duizenden mensen en dat
zegt toch wel wat over de
plaats die Frieda innam in
zowel de Molukse als de
Barneveldse samenleving.
Het was dan ook meer dan
terecht dat zij op haar
begrafenis een Koninklijke
onderscheiding ontving. Al
hadden we die haar liever
zelf in ontvangst zien nemen
op 26 april 2017. Allen
tezamen mochten wij op een
waardige manier afscheid
nemen van Frieda. In een
volle kerk was er ruimte,
ruimte voor je eigen emoties,
ruimte voor brengen van
een laatste groet. De gang
naar haar laatste rustplaats
was verdrietig en buiten
was het koud. Maar ik weet
zeker dat een ieder die aan
haar dacht een warm hart
kreeg. Wij wensen deze
warmte en bemoediging
graag toe aan Frieda haar
man en kinderen. En gaan
zelf op zoek..op zoek naar
een andere invulling voor
de coördinatie van het
Steunpunt Mantelzorg, maar
bovenal op zoek naar een
plekje voor dit verlies.
Bedankt voor alles lieve,
wijze Frieda.
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In memoriam Frieda Tahamata
Op 2 februari 2017 hebben wij afscheid
moeten nemen van onze geliefde collega
Frieda Tahamata. Binnen Welzijn Barneveld was Frieda actief op het steunpunt
mantelzorg, Respijtzorg, VPTZ en jonge
mantelzorgers. Dit deed zij met veel passie,
gedrevenheid en geduld.

Hulp bij uw
stemkeuze op
9 maart a.s.

De aarde rouwt, huilt zacht
Een beetje liefde, een stukje troost
Ging plots, onverwacht
Alom geliefkoosd
De aarde rouwt, huilt zacht
Zij die het leven lief had
Ging voorgoed, voor anderen bad
De aarde rouwt, huilt zacht
Zij verbond het rood, wit en blauw
Aan het groen van de smaragd
Zij was de engel in een vrouw
De aarde huilt, de hemel lacht….
Marti Jansen

Lotgenotengroep Rouw

worden naar behoefte van de deelnemers.
Thema’s kunnen zijn: de uitvaart, herinneringen, feestdagen en de toekomst.

Heeft u in de afgelopen periode een dierbare verloren door overlijden en vindt u het
fijn om met lotgenoten hierover te praten?
Of kunt u wel wat steun gebruiken en wilt
u handreikingen in uw proces van rouw?
De eerste bijeenkomst staat in het teken
van kennis maken met elkaar; het delen
van elkaars verhaal.
De volgende bijeenkomsten zullen ingevuld

De groep zal bestaan uit minimaal 6 en
maximaal 10 deelnemers. De bijeenkomsten zullen eens in de 14 dagen plaats
vinden op vrijdagmorgen. datums en tijd
worden nog nader bekend gemaakt. De
kosten bedragen 20 euro per persoon.
Heeft u interesse, geef u dan op bij Lisette
Mulder via l.mulder@welzijnbarneveld.nl
of bel 0342-745004

Waar zal ik op stemmen, moet ik wel
stemmen?
Als u graag wat hulp wilt bij uw stemkeuze op de landelijke verkiezingsdag
van 15 maart a.s., bent u welkom op
donderdagmiddag 9 maart a.s. bij
Welzijn Barneveld in de Veluwehal op
de eerste etage (lift aanwezig).
Op deze dag geeft een docent maatschappijleer van het Johannes Fontanus College uitleg, samen met zijn
leerlingen, over de geschiedenis van
de politiek, het stemmen zelf en de
visie van de partijen. De leerlingen
helpen u vervolgens om de stemwijzer op het internet in te vullen.
Zo kunt u zien welke partij het beste
bij u past. Als u zelf een tablet heeft,
kunt u deze meenemen.
Om 14.45 uur staat de koffie klaar, de
uitleg start om 15.00 uur. De bijeenkomst is gratis. Aanmelding vooraf
is wenselijk, zodat wij weten op
hoeveel mensen wij kunnen rekenen.
Belt u dan naar Welzijn Barneveld,
tel. 0342-745004 of stuur een mailtje
naar info@welzijnbarneveld.nl . Wilt u
eerst informatie, belt u dan hetzelfde
nummer.
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Deze nieuwsbrief is een uitgave
van Welzijn Barneveld en
verschijnt vier maal per jaar.
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locatie senioren:
Nieuwe Markt 6, Barneveld
(Veluwehal, 1e etage)
senioren@welzijnbarneveld.nl
ma. - vr. 9.00 - 16.30 uur

Huisdrukkerij gemeente Barneveld
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Van den Hudding vormgeving
www.vandenhudding.nl
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Bezoek ons ook op het web: www.welzijnbarneveld.nl

