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Welzijn overstijgt Corona
Dat is de mooie titel van ons jaarverslag dit jaar. Opnieuw een
bijzonder jaar, want Corona bleef ons parten spelen en zorgde
ervoor dat we wederom creatief moesten zijn in onze manier van
werken. En toch is het juist in dit soort bijzondere tijden dat nog
meer opvalt wat ons samenbrengt. Het persoonlijk contact, het
even elkaar opzoeken blijft toch onovertroffen en van grote
waarde. Gelukkig kunnen we nu vanuit andere omstandigheden
terugblikken op dit tweede Corona-jaar.

Dit jaarverslag 2021 is een uitgave van Stichting Welzijn Lochem.

Het heeft ons ook weer veel gebracht. We hebben opnieuw
allerlei creatieve Corona Acties ingezet en de alternatieve vormen
van contactmomenten voortgezet. En tussen de lockdowns door is
het gelukt om snel weer een aantal fysieke activiteiten op te starten.
Tijd dus om diegenen die zoveel activiteiten en acties mede mogelijk
hebben gemaakt in het zonnetje te zetten: onze vrijwilligers.
We hebben elkaar in 2021 weinig kunnen zien. Dat maken we nu
graag goed met een jaarverslag in de vorm van een fotoboek.
Het liefst hadden we alle 450 (!) vrijwilligers in beeld gebracht,
maar vrijwilligers zijn bescheiden hebben we gemerkt, ze zijn liever
actief dan dat ze op de foto gaan. Vandaar deze selectie die een
mooi inkijkje geeft in de breedte en diversiteit van onze vrijwilligers
en onze activiteiten. Aangevuld met 4 korte portretten van en door
onze vrijwilligers. Deze viering van het samen werken aan welzijn
maakt me trots en laat zien wat we samen kunnen bereiken.
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“MIJN VERLEDEN IS MIJN WERK”
Interview met Team ED vrijwilliger Willemijn door Ria
Op het station van Lochem wacht ik op de trein uit Apeldoorn.
Precies op tijd stapt een jonge dame met loshangend, lang haar
op het perron. We hebben oogcontact, steken een hand op en
komen elkaar tegemoet. Handen worden geschud: dit gaat een
mooi gesprek worden. Het weer werkt mee, want de zon schijnt
en er waait een stevige wind. Het verhaal dat Willemijn even later
vertelt, heeft twee kanten: indrukwekkend en hoopgevend.

Willemijn
Willemijn heeft ondanks haar 27 jaar, al veel levenservaring
opgedaan. Zij heeft door omstandigheden geen leuke jeugd gehad
waarbij we ons van alles voor kunnen stellen.
Zij vertelt: ”Op 19-jarige leeftijd ben ik noodgedwongen het huis uit
gegaan, naar een crisisopvang. Ik heb begeleid gewoond en woon
nu in een eigen huisje. In deze jaren heb ik begeleiding gehad van
professionele hulpverleners, maar miste mensen om mij heen, die
wisten hoe ik mij voelde. Ik was enorm eenzaam. Het was een tijd
van overleven. Ik heb zelf volwassen moeten worden.
Een advertentie van de gemeente om een buddy te worden van
jongeren, die in zo’n situatie beland zijn, trok mij aan. En zo ben ik
bij Team ED16+ terechtgekomen.
Het gaat goed met mij! Ik vind het fijn om jongeren die in een
soortgelijke situatie zitten, te kunnen laten zien dat het goed met
hem of haar kan komen. Kijk maar naar mij! Ik heb iets soortgelijks ervaren, ik herken de problemen, en vooral: ik weet hoe het
voelt. En ook hoe je er weer bovenop kunt komen“.

Eenzaamheid
Veel hulpverleners werken met goede bedoelingen maar hebben
dikwijls de problemen zelf niet gekend. Dat hebben mensen met
ervaring wel. Zelf meegemaakt, vooral gevoeld hebben hoe groot
die eenzaamheid als jongere is als je je niet gehoord en gezien
voelt. Willemijn is een ED (ErvaringsDeskundige) vrijwilliger bij
TeamED16+ (een project dat SWL uitvoert voor de Zorgregio
Midden IJssel Veluwe Oost) die de eenzaamheid wèl kent, wèl
weet wat eenzaamheid is, wèl weet hoe er weer bovenop te komen
en een goed leven te leiden. Zij is al meer dan 4 jaar een ED voor
‘edjes’: de jongeren die mensen als Willemijn nodig hebben. Zij is
geen hulpverlener, maar werkt hier intensief mee samen. Ze is een
buddy en 24/7 bereikbaar voor de haar toevertrouwde jongeren.
Op de vraag wat voor haar de bron van haar veerkracht is,
antwoordt Willemijn: “Mijn geloof als Christene. Ik heb zelf
volwassen moeten worden, ik heb alles zelf moeten doen, waardoor ik nu de ‘edjes’ voor kan houden dat het goed kan komen en
dat ik hen wel hoor en zie. Het doet mij goed dat ik de kans krijg
jongeren uit deze tijd wel ondersteuning te bieden”.

Toekomst
Als heel jong kind wilde Willemijn dierenverzorgster worden.
Later leek haar interieurstyliste ook wel leuk. En nu gaan haar
gedachten uit naar creatief therapeut. Als de tijd daar is, als de
leeftijdskloof tussen haar en de ‘edjes’ te groot wordt, gaat ze vast
en zeker die richting op. Eerst groeien en dankbaar genieten van
de kans die ze gekregen heeft. Want met stralende ogen vertelt
Willemijn dat zij door haar werkervaring bij Team ED16+ in 2021
een betaalde baan binnen het sociaal domein heeft gevonden.
Een baan als ervaringsdeskundige bij KOOSUtrecht, een netwerkorganisatie voor aanvullende specialistische jeugdhulp in Utrecht.
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OP EEN MOOIE VOORJAARSMIDDAG BIJ DE BOSHUT
Levensboekschrijfster Gerdien interviewt Anja
Hallo Anja, fijn dat je er bent en nog wel gezellig op de fiets gekomen.
Als Anja en ik ons gesetteld hebben aan de lange smalle tafel,
diagonaal zodat we goed zicht hebben op elkaar, steek ik van wal.
Hoe ben je hier zo gekomen Anja?
Anja kijkt verbaasd; Op de fiets toch, mooi tochtje! Maar in de
breedste zin van het woord, die schrijverij, hoe ik daartoe gekomen
ben, da's een verhaal... zo'n 16 jaar geleden ben ik hierheen
gekomen na vele jaren Gouda, het werd uiteindelijk Eefde, daar viel
alles op z'n plek, huis met een weiland erbij voor het uitzicht op de
omgeving! Op zandgrond wonen is beter voor mensen die artrose
hebben, 't blijkt de goede keus.
En toen kwam je in Lochem bij de schrijfgroep?
Da's een verhaal...; in Gouda ben ik vele jaren als vrijwilliger bij de
Terminale Zorg geweest, soort Naoberhulp, ik zou er zo weer kunnen beginnen. Er na heb ik mezelf wat tijd gegund om de verhalen
die ik in Gouda beleefd heb op te gaan schrijven, dat is een echte
uitlaatklep geweest en steeds meer geworden. In die tijd een
schrijfcursus gevolgd, veelzijdig van thrillerachtig tot essay en
biografische verhalen...
En dan heb ik nog de 'deurverhalen' die beginnen bij de deur...
daar heb ik er heel wat van gedaan, als je er eenmaal aan begint..!
´k Ben er toen een beetje in blijven hangen...
Maar op een dag zie ik in de krant de vraag: ´Cursus 'Levensverhalen schrijven'. Heb ik gelijk toegehapt maar vanwege oppasafspraak kan ik er fysiek niet bij zijn, krijg ik van De Stentor
journalist een les thuis opgestuurd en zo heb ik daar mijn eerste
stappen gezet.
Daarna volgt mijn entree in de schrijversgroep, daar schrijf ik nu al
een tijdje met veel plezier!

In 2021 heb ik een verhaal geschreven en overgedragen aan familieleden die de publicatie verzorgden. De mijnheer van dit verhaal
overleed vrij plotseling. Eind 2021 is het boekje gepresenteerd,
aan mij als eerste.
In de rest van het eerste halfjaar '21 vanwege Corona weinig
persoonlijke ontmoetingen gehad.
Toch kwam er in september weer een schuchter begin met een
serie intensieve gesprekken die in december werden afgerond met
veel pagina's tekst. En steeds lekker op de fiets!
Daarna ben ik direct weer doorgegaan met volgende Interviews.
Wat is er zo mooi aan levensverhalen schrijven?
Het actief luisteren... de lange stiltes...ja soms heel lang, ze
mogen er zijn, ook betekenisvol! Ik voel me wel bevoorrecht wat er
zoal aan me verteld wordt. Bij vertrek meld ik altijd wel dat ik alles
achterlaat, het dus niet mee naar huis neem! Ik ga ook altijd op de
fiets, waait het er onderweg wel weer van af...
De liefde voor taal, altijd al gehad of gekregen?
Als je veel leest, voedt je de liefde voor taal, durf je te spelen met taal.
Het is leuk om je eigen stijl te vinden, eerst zoekende, dan wacht
ik gewoon op een stemmetje en dan vertelt het zich vanzelf.
De klik... als die er is, het komt soms middenin maar dan
ontwikkelt het zich vanzelf.
Ontmoetingen met de mensen zijn ook erg belangrijk, het schrijven
is mij 't liefste van dit werk. Het knippen, plakken en tot boek verwerken is in mindere mate mijn liefhebberij.
Wel eens een schrijversblock?
Frappant, 's nachts een zin typen die nog nodig is, op mijn mobieltje.
Ik ben soms een nachtschrijver, vroeger deed ik dat veel in de trein.
En waar word je blij van?
Van de kleine dingen, vast en zeker!

NIET IN BEELD, WEL IN WOORDEN

Thuiscoach Senioren:

Een kleine greep uit onze activiteiten in 2021

Er zijn in totaal 55 cliënten gezien. Er zijn 20 nieuwe cliënten
opgestart en 17 afgesloten, daarmee is ongeveer de helft van de
capaciteit vernieuwd.

Mantelzorg:
Er staan ruim 900 mantelzorgers geregistreerd, onder wie 149
jonge mantelzorgers. We hebben aan 551 mantelzorgers het mantelzorgcompliment toegekend, waarvan 77 nieuwe aanmeldingen.

Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld:

Brede school:

Dankzij trainingen en voorlichtingen zijn de medewerkers en vrijwilligers zich beter bewust en kunnen we mogelijke situaties beter
signaleren. Deze training en voorlichting blijft een voortdurend punt
van aandacht.

In 2021 waren de scholen deels gesloten. Tussen de coronasluitingen door hebben we geprobeerd zoveel mogelijk door te laten gaan.

Opbouwwerk:

We waren actief op alle basisscholen. In eerste helft van het jaar
hebben we tijdens de lockdown buiten buurtsport georganiseerd.

Daar waar het mocht en kon trokken we de wijken en kernen in.
Daarnaast ook in 2021 weer veel aandacht voor ‘activiteiten op
afstand’ zoals Kunst aan de keukentafel, First Mates online,
Soep op de stoep en Lochem in Bloei.

Sportcoach:

B€L Budgetadviescentrum:

Jeugdcoach:

Alle scholen hebben in 2021 sportactiviteiten aangevraagd. Deels
moesten we dit doorschuiven naar 2022.

Jongerenwerk:
Wekelijks maakten we een online planning, we waren aanwezig op
het Staring College en in de kernen. Zo is er wekelijks contact geweest met ongeveer 110 jongeren.

Thuiscoach Jeugd:
Tijd is hier de beperkende factor. Corona maakte direct face to
face contact lastiger, wachttijden liepen op, instanties waren lastiger bereikbaar en de lockdown had een forse impact op de jongeren. Versterking van het team en opheffen van de lockdown
moeten in 2022 tot verbetering gaan leiden.

In totaal hebben in 2021 170 cliënten contact gezocht met het
B€L, dit exclusief de cliënten die jaarlijks terugkomen voor hun
belastingaangifte. Deze cliënten werden bijgestaan door ruim 30
vrijwilligers. Deels moest dat natuurlijk online, een hele uitdaging.

Seniorenwerk:
Er is actief gecommuniceerd met onze senioren, zowel via huisbezoeken, telefonisch contact als online bijeenkomsten.
Denk bijvoorbeeld aan de 480 contactmomenten, 98 vrijwillige
huisbezoeken, belacties richting 126 bewoners en 875 ontvangen
signalen. Daarnaast is er belangrijke vooruitgang geboekt met
samenwerkingspartners bij het preventiewerk rond de thema’s
alcoholgebruik, gezonde levensstijl, veerkracht en verlies.

WOORD EN DAAD
Levensboekschrijfster Anja in gesprek met Gerdien
Als collega levensboekenschrijfster ontmoette ik Gerdien in 2021
maar eenmaal tijdens een bijeenkomst. Ik ken haar als enthousiast
mens die met ongeduld haar moment afwacht om de juweeltjes uit
haar schrijftas te toveren. De creativiteit spat er af in woord en
beeld.
Nu ik de kans krijg om haar een aantal vragen te stellen, is het
een uitdaging om te ontdekken wat haar achtergrond is en waar
haar liefde voor taal vandaan komt.
Een oma die de mooiste verhalen vertelde en een gezin dat op
zondagmiddag stilzwijgend verdiept is in een boek, waren ook een
startpunt voor de waardering voor taal. Schrijven, van gedichtjes
tot opstellen, was van jongs af aan al een fijne bezigheid. Omdat
ze thuis het dialect met de paplepel kreeg ingegoten, bleef deze
liefde levendig en rijk van woorden die zo kernachtig iets kunnen
uitdrukken. De Achterhoekse taal heeft woorden die kort op de
huid liggen.
De functie geestelijk verzorger bij De Hoge Weide in Lochem
vormde ook de start voor het schrijven van levensverhalen.
Van oude mensen die welbespraakt zijn tot mensen met beginnende dementie die veel kunnen delen over hun verleden.
Het werden veel inspirerende ontmoetingen met vaak zeer persoonlijke onthullingen. Soms in dialect en dan raakt het nog meer.
2021, een jaar met hindernissen maar toch een tweetal levensverhalen genoteerd. Een dame uit het verzorgingshuis vertelt honderduit.
Na 6 gesprekken maakt Gerdien spontaan wat bijzondere foto’s.
Drie dagen na dat gesprek overlijdt ze vrij plotseling. Het was lastig
om te communiceren met nabestaanden, maar een bijzondere
publicatie met de foto's blijft een dierbaar bezit voor Gerdien.

In augustus meldt zich een rap vertellend dame met levendige
anekdotes. Na 4 gesprekken wordt zij ziek en overlijdt vrij snel
daarna. Ondanks het weinige materiaal maakt Gerdien toch een
boekje waar de dochter van mevrouw erg blij mee is.
Behalve bezig met taal als levensboekenschrijfster is Gerdien vanzelfsprekend ook nog druk met andere bezigheden binnen de kerk,
met zingen, of met de gezinnen van haar zoons. Vervolgens is er
werk aan huis, tuin en het bosje, doet ze graag haar quiltwerk,
onderneemt ze samen met Ab kampeertochten.
Maar dan heeft ze daarnet nog verteld over haar bemoeienis met
het Anke Marjolein huis en hun club van gehandicapten.
Een mooi avondgebed, een gedicht met korte zinnen of welgekozen
weinig woorden. Juist de korte verhalen die veel vertellen raken
haar en ze leest en schrijft ze met liefde.
Dat zij trots is op alle resultaten tot nu is terug te vinden op haar
plankje waar de boekjes en publicaties rug aan rug staan opgesteld.
Een enthousiast mens dus.
Op mijn laatste vraag: "Waar wordt je rustig van?" volgt een snel
antwoord: "Goede vraag" en vervolgens ziet Gerdien zich in een
luie stoel zitten met muziek op van Arvo Part. Favoriete stuk:
Spiegel im Spiegel. Die betoverende muziek voelt kort op de huid
of zoals ze het zelf zegt in het Achterhoeks:
Dat kump oe kot op de hoed.
Deze zomer wordt Gerdien 75 jaar, maar aan stilzitten denkt ze
nog niet.
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Lotte in gesprek met Betty
Boven in de bieb zit iedereen rond de tafel te vergaderen. Betty zit
hier ook bij. Een grote brainstorm: wat willen we, wie kunnen dat
doen, hoe gaan we het doen? We praten over het ‘Festival voor
jou’, een week vol activiteiten en workshops, speciaal voor de
vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente Lochem. Om ze te
bedanken voor hun inzet en om ze een hart onder de riem te
steken in Coronatijd.
“Tijdens corona is zo’n evenement natuurlijk lastig te organiseren”,
vertelt Betty. “Gelukkig viel deze bijzondere week precies op het
moment dat er versoepelingen waren, waardoor het festival door
kon gaan. Natuurlijk op anderhalve meter, mensen moesten zich
laten inschrijven met een handtekening en QR-codes scannen.
Iedereen begreep dit gelukkig volkomen, waardoor het een prettige
ervaring was, ondanks de maatregelen.”

Stormachtige Corona jaren
Voor Betty zijn de Corona jaren stormachtig verlopen. Een drukke
baan in de evenementenbranche die in 2020 noodgedwongen
helemaal stilviel. Betty kwam, net als velen, thuis te zitten. En dat
is niets voor Betty. Dus ging ze op zoek naar nieuwe activiteiten en
een andere baan. Zo kwam ze in 2020 terecht bij de vrijwilligerscentrale met de vraag of er nog wat klusjes waren. Die waren er!
In 2020 heeft ze meegeholpen met de transitie naar ‘LochemDoet’. Tegelijk vond Betty ook een nieuwe baan in de detailhandel,
een heel andere branche.
De nieuwe baan beviel goed, maar de evenementenorganisatie zat

Betty nog vers in het bloed, dus toen in 2021 de vraag kwam of ze
mee wilde helpen met de organisatie van het vrijwilligersfestival
was de beslissing snel genomen.
Betty is er trots op dat het team in een korte tijd zo’n mooi
evenement heeft neergezet: “Iedereen schakelde zijn netwerk in
en zo hadden we snel het programma rond en een professioneel
evenement neergezet. Het ging allemaal heel makkelijk,” vertelt
Betty. Toch ziet Betty nog wel een verbeterpuntje voor de volgende
keer: “Ik sprak na afloop mensen die eigenlijk wel mee hadden
willen doen, maar zich niet hadden aangemeld. Volgende keer
moeten we nog wat meer aandacht besteden aan de werving.
Vrijwilligers zijn eigenlijk ook bescheiden, ze hadden niet verwacht
dat ze gratis aan zoveel dingen mee mochten doen. Dat moeten
we volgende keer nog iets meer stimuleren.”

Vanzelfsprekend
Voor Betty is het vanzelfsprekend dat je, naast je werk en gezin,
vrijwilligerswerk doet. “Het is een verrijking voor mezelf. Je leert
andere mensen kennen, doet nieuwe dingen en vooral: je bent
lekker bezig”. Wel valt het Betty op dat vrijwilligers vaak al wat
ouder zijn. Na een beetje heen en weer discussiëren, komen we
tot de conclusie dat de meeste mensen denken dat ze er geen tijd
voor hebben. Ze hebben hun baan en hun sociaal leven en dan
moet er ook nog eens vrijwilligerswerk bij! De meeste mensen
denken dat je heel veel tijd moet vrijmaken voor zoiets, maar dat
valt eigenlijk ontzettend mee. Het hoeft echt niet om de dag of
elke dag of elk weekend. Er zijn genoeg flexibele vacatures te vinden.
En, zoals Betty eerder al opmerkte: “Je krijgt er veel voor terug”.
En zo kan een stormachtige tijd toch veel goeds brengen: Een
nieuwe baan, een geslaagd festival en vooral de voldoening: “Het
was heel warm en fijn om het voor de vrijwilligers doen, ze voelden
zich heel vereerd. Dat gaf mij dan weer voldoening als vrijwilliger.”
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