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Voor u ligt het Jaarverslag 2019 
van Stichting Welzijn Lochem. 
In het voorwoord van ons jaar-
verslag kunt u lezen hoe trots ik 
ben op de mooie resultaten van 
vorig jaar. 

Half maart veranderde de 
wereld. Misschien was dat niet 
helemaal onverwacht, maar het 
kwam hard aan: Nederland ging 
voor een groot deel in een lock-
down. Het duurde nog geen 24 
uur voor we ons afvroegen wat 
de sociale gevolgen zouden zijn. 
SWL reageerde door te ‘doen’: 

met meer dan 300 mensen 
begonnen we, stap voor stap, 
te leren wat we wél konden 
doen om een sociale crisis te 
voorkomen. Binnen een paar 
weken meldden zich meer dan 
100 extra vrijwilligers en konden 
we 400 paar schouders onder al 
het werk zetten.

Een verslag over het jaar 2019, 
waarin onze samenleving er nog 
zo anders uitzag, lijkt nu al te 
gaan over een tijd die ver achter 
ons ligt. We voelden dat we aan-
sluitend nog een ander verhaal 

te vertellen hadden. Vandaar 
deze extra brief, met een aantal 
voorbeelden van de activiteiten 
die we in Coronatijd hebben 
opgepakt om Lochem leefbaar 
te houden. Lang niet met alles, 
want daar is geen ruimte voor. 
Laten we zo doorgaan, doen en 
durven met ‘er zijn’ voor de me-
demens die even een steuntje in 
de rug nodig heeft. 

Met vriendelijke groet,
BRAM BUITING 
Directeur Stichting 
Welzijn Lochem

B e s t e  l e z e r ,

IN CONTACT MET ONZE JONGEREN 
VIA DE SOCIALS
Veel jongeren vervelen zich kapot in deze bijzondere 
periode, waarin alles anders is. Ze hebben geen 
reden meer om hun bed uit te komen, raken hun 
dagritme en ook hun motivatie voor school kwijt. 
Studeren op afstand vergt veel discipline. Wij 
hebben via social media steeds contact gehouden 
met onze doelgroep. Bijvoorbeeld om te zorgen dat 
iemand toch even die schoolopdracht afmaakte, 
of een beetje op tijd naar bed zou gaan. We geven 
advies en leggen uit hoe belangrijk solidariteit is, 
tijdens deze coronacrisis. Terwijl in deze periode 

veel aandacht uitgaat naar ouderen en kwetsbare 
inwoners, willen we jongeren ook een hart onder de 
riem steken. Ook zij verdienen het dat er naar hen 
omgekeken wordt. We merken dat we oprecht ge-
mist worden, als ontmoetingsplek. Wij missen onze 
jongeren ook. Dus geven we onze contacten met 
hen zoveel mogelijk digitaal vorm. We hebben meer 
dan 100 jongeren bereikt via Facebook, Whatsapp, 
Instagram, Snapchat, Zoom, Skype, Teams en 
TikTok. Zo willen we er digitaal ‘wel-zijn’.

JAAP VAN DRUNEN
projectleider jongerenwerk



MET EEN SPORT- EN 
CULTUURTAS DE VAKANTIE DOOR!
Ze vonden het een goed idee van de Muzehof 
Zutphen, dus zorgden de combinatiefunctionaris-
sen er samen voor dat 400 budgetgezinnen uit de 
gemeente Zutphen en Lochem een sport- en cul-
tuurtas ontvingen. Door sponsoring en investering 
uit ons eigen budget was het mogelijk een tas met 
een kwalitatief goede inhoud samen te stellen. De 
cultuurcoach en Team Jeugd van SWL werkten met 
vereende krachten om de tassen te vullen. Ze wer-
den in onze gemeente persoonlijk door de coaches, 
in samenwerking met het Budget Advies Centrum 

Lochem, bezorgd. Met de inhoud van de sport- en 
cultuurtas konden kinderen uit 130 gezinnen uit de 
gemeente Lochem zich vermaken: in de Meivakantie 
en daarna. De tassen werden zo enthousiast 
ontvangen, dat we het idee willen voortzetten. Elk 
B€L-gezin ontvangt tegen de zomervakantie een tas 
vol leuke ideeën en materialen, om de vrije weken 
op een fijne manier door te komen. De samenwer-
king tussen de Muzehof en SWL verliep optimaal en 
levert nieuwe kansen op voor de toekomst.

MICHIEL WOPEREIS
Coördinator Brede School Lochem

ONDERSTEUNING EN 
SAMENWERKING 
SPORTVERENIGINGEN
Ook onze sportverenigingen werden geraakt door 
de coronacrisis. Dus besloten we hen te bellen, om 
naar hun zorgen te luisteren, maar ook om samen 
uitdagingen en kansen te benoemen. De sportcoach 
belde in de eerste weken van de coronacrisis alle 
sportverenigingen met een aangepast sportaan-
bod. Dat waren er 25. Verenigingen zochten ook 
zelf contact met ons of met de gemeente. Met 
onze proactieve bel-actie konden we een aantal 
sportverenigingen uitleg geven over de beschikbare 
noodfondsen en de subsidies die ze in deze tijd aan 
kunnen vragen. Kwamen verenigingen met nieuwe 
en succesvolle initiatieven, dan deelden we die 
gezamenlijk, om andere verenigingen er weer mee 
te inspireren. Zo organiseren we in juni een webinar 
over ledenbinding en brachten we vraag en aanbod 
bij elkaar, bijvoorbeeld wanneer sportverenigingen 
hun buitenruimte beschikbaar wilden stellen. 

TOM KLEISSEN
verenigingsondersteuner

KONINGSSPELEN LIVE 2020
Hoe vier je tijdens de coronacrisis tóch gezellig 
samen de Koningsspelen? Kinderopvang Dreamzzz, 
Brinio Lochem en de coaches van SWL sloegen de 
handen ineen en organiseerden Koningsspelen 
LIVE 2020. Via Facebook, YouTube en Instagram 
konden de kinderen uit de gemeente Lochem thuis 
live meedoen. De activiteiten werden gefilmd en 
rechtstreeks uitgezonden via social media. Dat 
leverde tijdens de spelen al de nodige kijkers op, 
maar het bereik daarna was fenomenaal: er waren 
aansluitend maar liefst 1000 weergaven via de 
social media-kanalen! Organisatoren Dreamzzz, 

Brinio en SWL waren zo positief over de digitale 
mogelijkheden, dat verschillende coaches aanslui-
tend nog meer video’s zijn gaan produceren en 
delen. We hebben met elkaar in sneltreinvaart veel 
geleerd over het maken van online content. Het was 
voor alle partijen een kans om hun professionaliteit 
op een nieuwe, digitale manier te kunnen laten 
zien. Ook konden we het mogelijk maken tóch de 
Koningsspelen met elkaar te vieren.

MICHIEL WOPEREIS
Coördinator Brede School Lochem

BEL-ACTIE SWL
Al op 21 maart startte SWL met een bel-actie 
naar senioren en mantelzorgers. Doel was om 
contact te leggen met mensen met wie we 
eerder als stichting contact hadden gehad. Met 
een telefoontje wilden we hen een luisterend 
oor bieden én signaleren of er problemen wa-
ren waarbij onze cliënten hulp nodig hadden. 
Vervolgens konden we hulp bieden, door hen 
door te verwijzen naar een professional of een 
‘gematchte’ vrijwilliger. De telefoontjes werden 
zeer gewaardeerd. In deze onzekere crisissitu-
atie voelden mensen zich gezien en gehoord. 
We merkten hoe groot de behoefte was om ge-
dachten en gevoelens te delen. Niet alleen door 
de doelgroep, maar ook door het team zelf werd 
deze actie als zeer waardevol ervaren. Zo’n 245 
verzoeken werden opgevolgd door het inzetten 
van een vrijwilliger voor persoonlijk contact en 
in 160 gevallen konden we aansluitend een oude-
renadviseur of mantelzorgconsulent inzetten.

CHLOE BUTLER
projectleider seniorenwerk



DELEN EN VERBINDEN VIA…
In deze moeilijke en voor velen verwarrende tijd, 
vonden we het waardevol onze inwoners zo goed 
mogelijk te blijven informeren. Communicatie zorgt 
voor verbinding. Al werken de medewerkers van 
SWL vanuit huis, we blijven telefonisch goed bereik-
baar. Toch vonden we dat er meer nodig was.

…de website CoronahulpLochem.nl
In de eerste weken van de lockdown zette SWL de 
website CoronahulpLochem.nl op. Op deze site kon-
den inwoners alle lokale informatie rond de corona-
crisis vinden: acties, tips, adviezen, overzichten van 
ondernemers die maaltijden bezorgen, een zorglad-
der voor mantelzorgers of filmpjes om te blijven 
sporten en bewegen. Daarnaast biedt de site bewo-
ners de mogelijkheid hulp te vragen of aan te bieden. 
Binnen twee weken meldden zich bijna 100 nieuwe 
vrijwilligers die graag iets voor een ander wilden 
doen. We spraken al deze vrijwilligers en koppelden 
hen in korte tijd aan de hulpvragen die er waren: 
een boodschap, een klusje, ergens muziek maken 
of gewoon een praatje tegen de eenzaamheid. Deze 
enorme hoeveelheid positieve energie willen we als 
SWL graag vasthouden. Onze vervolgmissie is dan 
ook dat we deze fantastische vrijwilligers een mooi 
perspectief willen bieden bij organisaties en vereni-

gingen in de gemeente Lochem. Of natuurlijk binnen 
SWL. De website wordt dagelijks aangevuld en trok 
inmiddels 2500 unieke bezoekers.

…themapagina’s in de Berkelbode
In het huis-aan huis blad Berkelbode hebben we 
vanaf eind april 10 weken lang een themapagina ge-
vuld met de informatie van de website. Zo bereiken 
we ook de mensen die minder digitaal vaardig zijn 
of liever hun informatie uit de krant halen.

…onze social media-kanalen
De social media-kanalen van SWL worden ook nog 
steeds volop ingezet om informatie te delen. Met 
onze SWL-Facecbookpagina deelden we vanaf 
medio maart bijvoorbeeld al meer dan 200 berichten 
van andere pagina’s. Daarmee vroegen we niet 
alleen aandacht voor onze eigen SWL-projecten, 
maar ook voor initiatieven en informatie van de ge-
meente Lochem, ’t Baken, de GGD en de dorpsraden. 
De berichten hebben een groot bereik. Ze worden 
gemiddeld door 300 personen gelezen. 

SONJA PETERSE
projectleider vrijwilligerscentrale
ANITA ISRAEL
managementassistent
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