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JAARVERSLAG 2019
MeerVoormekaar

Bouwen aan duurzame relaties. Aanwezig zijn in de buurt. En op die manier 
mensen helpen weer grip te krijgen op hun situatie. Elke dag is dat mijn en 
ons doel. Met maatwerk, kleine stapjes - en soms een nieuwe aanpak - berei-
ken we uiteindelijk heel veel. Zowel in de coördinatie van vrijwilligers als in ons 
jongeren-, opbouw- en ouderenwerk. Ik denk aan Fabio die nu zelf rapt voor 
jongeren, aan Corina die haar zoon verloor maar zoveel steun heeft aan de 
lotgenotengroep of aan Willy die van haar netwerkcoach even extra hulp 
kreeg. Als ik hun verhalen lees, weet ik dat ons werk er toe doet.

Actief aanwezig zijn als de verbindende factor, dat is de kracht van Meer-
Voormekaar. Naar buiten toe door lotgenoten met elkaar in contact te bren-
gen. Als organisatie zelf door het sterk groeiende aantal samenwerkingen 
met andere organisaties. En tegelijk ook intern. Want zonder ons team van 
medewerkers en – bijna 400 – vrijwilligers kunnen we niks. Samen staan we 
er. Dag na dag. En daarom ben ik trots. Op onze moderne welzijnsorganisa-
tie, onze medewerkers, onze vrijwilligers en onze partners. Trots ook op deze 
weergave van 2019. Ik werp graag samen met jou een blik op afgelopen 
jaar en het verschil dat we mochten maken voor onze inwoners

Ons jaarverslag van 2019

Annette Nijhuis
Directeur MeerVoormekaar



MeerVoormekaar 
werkt aan krachtige, 

weerbare buurten 
waar inwoners zich 

thuis voelen.



Een jaar van verbinding
Als MeerVoormekaar mochten wij in 2019 mensen samenbrengen. Inwoners in een 
burenruzie leerden elkaar begrijpen, lotgenoten vonden herkenning bij de ander 
en ouderen ontmoetten elkaar in hun eenzaamheid. Maximaal aansluiten bij de 
behoeften die spelen in Druten en Wijchen betekende voor ons dat we kozen voor 
een - deels - vernieuwde aanpak. Zo stonden preventieve activiteiten en nieuwe 
samenwerkingen dit jaar centraal. Met andere organisaties, maar bijvoorbeeld ook 
met scholen. In vier ontwikkelingen zie je terug dat wij constant de verbinding blijven 
zoeken.  

Van een-op-een naar groepen
We hebben een deel van onze individuele ondersteuning vervan-
gen door groepsbijeenkomsten. Denk aan cursussen voor ouders 
van pubers, socialmediatraining op scholen en het NAH-café 
voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel.    

Ondersteunen in dorpen
Een nieuwe vorm van dienstverlening zijn onze dorpsondersteu-
ners. Ze kijken vanuit de mogelijkheden van de bewoners wat 
oplossingen zijn. Daarbij staat altijd voorop dat de hulpvrager de 
regie én verantwoordelijkheid houdt.

Steeds meer samenwerken
Ondanks de beëindiging ervan heeft de coöperatie Rondom 
Wijchen ons meer en beter contact met samenwerkingspartners 
opgeleverd. Zo hebben we partners gevonden in organisaties als 
Pluryn, Driestroom en MEE Gelderse Poort. We hebben de verbin-
ding gelegd en weten elkaar nu te vinden. Want samenwerken 
betekent weten wie waar goed in is, zodat we samen meer be-
reiken.

 Meer één team
Samenwerking zoeken we niet alleen extern, maar ook intern. 
Onze drie afdelingen worden steeds meer een team, waarbij veel 
medewerkers hun eigen specialistische kennis hebben. Ook onze 
eigen organisatie blijven we versterken door te investeren in het 
vakmanschap van onze mensen.

We willen met een vooruitziende blik inspelen op ontwikkelingen in onze gemeen-
ten. Bijvoorbeeld met preventieve activiteiten waardoor jongeren uit de problemen 
blijven of voorzieningen waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Kort-
om alles waarmee we de volgende doelen bereiken:

• Voorkomen dat mensen grotere problemen krijgen en afhankelijk worden 
    van  tweedelijns zorg.
• Mensen helpen de regie over hun leven te houden of zelfs te verbeteren.
• De sociale betrokkenheid bevorderen.
• Kosten in de zorg besparen.

 

Een vooruitziende blik



We zien elkaar
Onze medewerker Fidan was zeven maanden zwanger toen we haar als collega’s 
verrasten. Ondertussen is haar dochtertje Ayse al even geboren, maar eraan terug-
denkend raakt Fidan nog steeds ontroerd:
 
‘Mijn familie woont in Turkije en daar was ik wat 
verdrietig over. Mijn collega’s hadden dat door 
en zonder dat ik het wist, hebben ze een prachti-
ge babyshower voor mij georganiseerd. Ik was zo 
verrast. Ik heb wel twintig minuten staan huilen. 
Een feest speciaal voor mij had ik nog nooit mee-
gemaakt. De aankleding, cadeautjes, speeches. 
Zo bijzonder allemaal! Nu snap ik hoe blij de men-
sen die wij ondersteunen zijn als we iets voor hen 
doen. Wat wij voor cliënten willen betekenen be-
gint bij ons echt intern, dat heb ik hierdoor wel 
gemerkt. Wij zien en steunen elkaar!’

Organisatie & Bedrijfsvoering
Als we kijken naar onze interne organisatie zijn we blij met een laag ziekteverzuim. In 
2019 was dat met 3,2% ver onder het landelijke gemiddelde van 5,7%. Mede daar-
door konden we meer uren hulp inzetten dan we voor dit jaar hadden gepland. 
Wat ons ook plezier doet is de grote betrokkenheid van Drutenaren en Wijchenaren 



Aansluiten bij behoeften. Laagdrempelig zijn in contact. En tegelijk professioneel in 
onze organisatie. Die drie zaken vinden wij belangrijk in onze manier van werken. 
Om dat blijvend te bereiken hebben we in 2019 intern een aantal vernieuwingen in 
gang gezet. We zetten ze voor je op een rijtje:

Drie vernieuwingen

1. Website
Een groot deel van alle communicatie gaat tegenwoordig online. Ook bij ons. 
Daarom vonden wij het belangrijk om onze website te vernieuwen. Sinds maart is de 
nieuwe MeerVoormekaar site online. Inwoners vinden daar onze activiteitenagen-
da en belangrijk nieuws. Door de koppeling met social media staan we ook online 
in verbinding met elkaar.

2. Registratie
Hoe handig zou het zijn om inzicht te hebben in het aantal knelpunten in een wijk, 
straat of gezin? Dat leek ons ook. Om alle activiteiten goed bij te houden zijn we 
gestart met Regicare: een systeem waarin we dat alles registreren en op termijn ook 
onze (financiële) administratie zullen bijhouden.

3. Intervisie
We willen onze medewerkers ruimte geven om te reflecteren op hun werk en te leren 
van elkaar. In 2019 zijn we daarom begonnen met intervisie. Een externe supervisor 
heeft de eerste twee bijeenkomsten begeleid. Nu kunnen onze medewerkers zelf-
standig hun intervisiegroepen voortzetten. Zo vergroten we onze professionaliteit.

 

 

Feitjes over ons



Raad van Toezicht & Ondernemingsraad
Raad van Toezicht
Afgelopen jaar is onze RvT voor een themabijeenkomst en hun reguliere bijeen-
komsten zeven keer bij elkaar geweest. Daarnaast hebben ze sollicitatiegesprekken 
gevoerd voor nieuwe leden. Met de komst van Bas van Snippenburg – juridische 
zaken – en Yvette Akkermans met aandachtsveld financiën, is onze Raad van Toe-
zicht weer compleet. Deze onafhankelijke leden zijn voor vier jaar aangesteld. De 
overige leden zijn:

• Han Bekkers (voorzitter)
• Stan van Haaren
• Annelies Megens

Ondernemingsraad
De samenstelling van onze ondernemingsraad is afgelopen september vernieuwd. 
De OR bestaat sindsdien uit:

Yvonne Duijndam († 2020) 
Zij vervangt Jeanny Evers.
Marielle van Swaaij
Zij vervangt Germa Lagarde.
Gertie de Moor
Zij vervangt Odette van der Donk.

Netwerk in beeld

Politie

Gemeente Druten

Gemeente Wijchen

Collega Welzijnsorganisatie

Voedselwinkel Druten

De Zonnebloem

Het WerktWijchen

VluchtelingenWerk

Mode met een missie Druten

Rotary

Netwerk 100

Diaconieën

D’n Bogerd Druten

Bibliotheek

Mozaïek Wijchen

De Eerste Stap

Dadou

Maas Waal college
Kans en Kleur
Pro college

Leergeld

Pax Christi

SpomWijkcentra en 
dorpsraden

Ouderenbonden
Leefbaarheids-

groepen

Huurders-
verenigingen

Woningcorporatie
Talis, Woonwaarts en De 
Kernen

Zorgpartijen

Huisartsen

Sportclubs
Bewegings-
docenten

De Kom

Hand in Hand

Ondernemers-
verenigingen

Moskee

1e en 2e lijns zorg

Dorpscoöperatie 
Batenburg



Thema jeugd

“Hoop houden”
‘Thuis maakte ik ruzie. Op school was ik met veel bezig 
behalve met school. En op straat deed ik wat dom-
me dingetjes.’ Fabio (22) blikt terug op zijn pubertijd: 
‘Het ging niet zo goed. Ik zag alleen een zwart gat 
vol negativiteit.

Bij het jeugdhonk ontmoette ik Ronald. Hij liet me mijn 
eigen aandeel zien én leerde me dat ik zoveel meer 
kon bereiken in mijn leven. Nu, zes jaar later, ben ik 
leidinggevende van veertien mensen. Ik rap – onder 
andere in een gemeenteproject voor jongeren over 
schulden - en ik zie helder welke kansen ik heb ge-
kregen. Door Ronald weet ik dat ik altijd hoop moet 
houden!’

Ronald van Goethem is een van onze 
jongerenwerkers in Druten.



Thema Jeugd
Iedereen kan wel eens ondersteuning gebruiken bij het opgroeien of het opvoeden. 
Wij organiseren daarom activiteiten, cursussen en trainingen voor jongeren en hun 
ouders. En door het jongerenwerk ondersteunen we onze jongeren waar nodig. We 
delen graag een paar highlights van het afgelopen jaar.

Doen wat nodig is
Opgroeien in deze snel veranderende wereld is niet altijd makkelijk. Daarom onder-
steunen wij jongeren door te doen wat nodig is. Op een manier die aansluit bij hun 
leefwereld. Zo stappen onze jongerenwerkers nu zélf op de scooter en zijn ze bereik-
baar via Whatsapp.



“Trots op fietsdiploma”
‘MeerVoormekaar is er echt als je in moeilijke tij-
den hulp nodig hebt. Anders kon mijn dochter 
Pebbles nu waarschijnlijk nog niet fietsen.’ Blij ver-
telt Sophie (48) over de ondersteuning aan haar 
zesjarige dochtertje. ‘Nadat mijn man drie jaar 
geleden overleed, stond alles stil. Ik kwam niet 
toe aan dingen als mijn dochter leren fietsen. 
Op school merkte Pebbles wel dat ze als enige 
van haar klas niet kon fietsen. MeerVoormekaar 
heeft toen een fietsje geregeld en iemand die 
les kon geven: Rick. Een paar keer per week oe-
fenden ze samen. Pebbles was enorm enthousi-
ast. Zelfs in de regen wilde ze wel fietsen. Rustig 
remmen, hand uitsteken, alles heeft ze geleerd. 
Al na twee maanden kreeg ze haar fietsdiplo-
ma, die we natuurlijk trots hebben ingelijst!’

Rick Sölez is onze jongerenwerker in Wijchen.

Een plek om te chillen
Waar kun je als jongere terecht? Bij MeerVoormekaar beseffen we hoe belangrijk een 
luisterend oor, een zetje in de juiste richting of gewoon een plek om even te chillen, 
voor jongeren is.
 



Opvoeden doen we samen
Opvoeden hoef je – gelukkig - niet alleen te doen. Ouders weten ons te vinden en 
kloppen regelmatig aan bij onze jongerenwerkers en jongerencoach. Daarnaast hel-
pen we ouders met advies en trainingen. Een greep uit de cursussen van 2019, waar-
mee we circa 120 ouders hebben ondersteund:

• weerbaarheid in de opvoeding
• social media
• opvoedcarroussel
• omgaan met conflicten
• ouders van pubers  
 
Als ouder heb je wel eens wat te stellen met je puber. Hoe ga je daar goed mee om 
als je kind 18 is geworden, eigenlijk ondersteuning nodig heeft en nog thuis woont? In 
2019 zijn we een pilotgroep gestart om te kijken of hier behoefte aan was. Dat bleek 
zo te zijn. 12 ouders hebben deelgenomen aan de zeven bijeenkomsten.

 

Gezinnen voor elkaar
Wij koppelen samen met MEE Geldersche Poort gezinnen die hulp kunnen gebruiken of 
kunnen bieden. Heeft het ene gezin wat ondersteuning nodig terwijl het andere gezin 
graag die praktische en laagdrempelige ondersteuning biedt? Dan is er een match! In 
totaal zijn er 11 steungezinnen, 8 matches gemaakt en 5 thema-avonden gehouden

‘Allemaal je steentje bijdragen, maakt de 
wereld mooier!’ Daarom zijn Jeffrey Koel-
ma (43), zijn vrouw en hun twee kinderen 
sinds het najaar steungezin. ‘Elke vrijdag-
middag komt er een energievol, zevenja-
rig jongetje bij ons thuis spelen. Mijn zoons 
(10 en 13) vinden het heus niet altijd leuk, 
maar ik vind zoiets een belangrijk deel 
van de opvoeding. Het vrolijke jochie 
heeft een probleem met zijn heup en ge-
draagt zich thuis best druk. Nu hebben zijn 
ouders één middag in de week even tijd 
voor hun dochter en voor elkaar.’ Jeffrey 
hoopt dat er nog veel steungezinnen bij 
komen: ‘Dit is nog een jong project, maar 
echt een mooi initiatief. Als iedereen el-
kaar zo gaat helpen, zou er een hoop 
minder - verborgen - ellende zijn.’

“Anderen helpen hoort 
bij onze opvoeding”

Jeffrey is met zijn gezin een van de steunge-
zinnen van ons project ‘Gezinnen voor Elkaar’. 

Steun- en vraaggezinnen worden door ons 
aan elkaar gekoppeld. 

 

Ouders voor ouders
Samen met de gemeente, politie en jongerenwerk hebben we een bijeenkomst ge-
organiseerd voor de ouders van jongeren die veel op straat zwerven. Deze jongeren 
vallen onder de JOS-doelgroep (jongeren op straat). De ouders wilden graag praten 
over het gedrag van hun kinderen, het middelengebruik en over de mogelijkheden 
die politie, gemeente en jongerenwerk kunnen bieden. Er waren 15 ouders aanwezig. 
In 2020 gaat een deel van hen als oudergroep verder om samen de problemen aan 
te pakken.  



Een goed gesprek
Écht contact start met een goed gesprek. Vaak gaat dat spontaan tijdens activiteiten, 
maar soms is het nodig om de agenda te trekken en individueel in gesprek te gaan. 
Zowel met jongeren of ouders individueel als met de jongere en zijn of haar ouders 
samen. In 2019 heeft ons jongerenwerk 135 casussen opgepakt. Denk aan gesprek-
ken over echtscheiding van ouders, financiële problemen, huisvestigingsproblemen en 
andere knelpunten. een goed gesprek. Doorgaans en tijdens activiteiten, maar ook 
individueel:
 
• Gesprekken met ouders
• Gesprekken met jongeren
• Gesprekken met ouders en jongeren samen
• Gesprekken via de app. Onze jongerenwerkers zijn sinds afgelopen jaar ook via   
   Whatsapp bereikbaar. Een laagdrempelige manier voor jongeren om online hun hart 
   te luchten of om hulp te vragen.



Thema sterke buurt

“Van saaie groenstrook tot 
bruisende ontmoetingsplek”

‘Schiet het al op? Mijn vader kan niet wachten om bij de 
kinderboerderij aan de slag te gaan!’ Deze vraag kreeg 
Henk van Haeften (69) onlangs van de dochter van een 
oudere buurtbewoner. Hartverwarmend noemt hij zulke 
reacties. ‘Dat is ook de bedoeling, voor én door de wijk. 
Het Weijkpark moet echt een ontmoetingsplek worden 
voor jong en oud.

Ons idee begon klein, met een inclusieve speelplaats, 
maar liep al snel uit de hand. We hebben nu ook plan-
nen voor een dierenweide, moestuin, dagbesteding en 
zelfs kinderopvang. Daarom is het fijn dat MeerVoorme-
kaar ons helpt en het geheel overziet.’

Het Weijkpark is een burgerinitiatief in Wijchen om de 
leefbaarheid en onderlinge betrokkenheid te vergro-
ten. Als MeerVoormekaar zijn we voorzitter van de regie-
groep, begeleiden we het proces en hebben we korte 
lijntjes met andere betrokken organisaties.



Thema Sterke Buurt
Een sterke buurt is een prettige plek om te leven en een vangnet als het even tegenzit. 
Daarom werken wij aan buurten waar mensen naar elkaar omzien en waar iedereen 
prettig kan leven. In 2019 hebben we veel verschillende activiteiten ondernomen om 
de buurten in Wijchen en Druten te versterken. We zetten een aantal van de hoogte-
punten voor je op een rij.

Buurtbarbecue in Alverna
Alverna is een kern waar relatief meer ouderen wo-
nen. Als ouderen lang zelfstandig willen blijven wonen 
is het belangrijk dat ze zich ervan bewust zijn wat je 
nodig hebt als je ouder wordt. Bijvoorbeeld: Heb je 
een goed netwerk om je heen? En zo niet, hoe reali-
seer je dat dan? Het stimuleren van netwerken vraagt 
ondersteuning vanuit MeerVoormekaar. We zijn alvast 
gestart met het organiseren van een buurtbarbecue. 
Zo konden bewoners elkaar beter leren kennen en 
hebben wij meer inzicht in onze taak.
 

Als een van de eersten in Bergharen maakten 
Hans* (72) en zijn vrouw gebruik van de dorpson-
dersteuners. ‘Mijn vrouw heeft polyneuropathie 
waardoor ze constant pijnklachten heeft. Met Els 
en Niny – de dorpsondersteuners van MeerVoor-
mekaar– hebben we besproken hoe onze toe-
komst eruit zou kunnen zien. Ze zijn bij ons op huis-
bezoek geweest en we hebben samen gekeken 
wat er mogelijk is. Ik vond het heel prettig om de 
situatie met buitenstaanders te bespreken. Even 
een luisterend oor én ze hebben ons getipt con-
tact op te nemen met het Sociaal Wijkteam.

“Samen de toekomst bespreken” Daardoor heeft mijn vrouw nu een aangepaste 
elektrische fiets gekregen, wat haar meer vrijheid 
teruggeeft. Volgens mij kunnen dorpsondersteu-
ners mensen echt op weg helpen, zeker als hun 
thuissituatie of toekomst onzeker is.

Els en Niny  zijn de dorpsondersteuners die sinds 
dit jaar bij ons in dienst zijn. Zij verbinden mensen 
met elkaar en professionals, signaleren hulpvra-
gen en stimuleren zelfredzaamheid.
*Wegens privacyredenen is Hans niet zijn echte 
naam.

‘Als buren elkaar niet kennen en overlast ervaren, 
ontstaan er vaak onjuiste aannames.’ Volgens Mo-
nique is dat een terugkerend aspect van gedoe 
tussen buren. ‘Ik moet denken aan een stel dat 
last had van hun ‘Turkse’ bovenburen. Ze klaag-
den over moslims, die geen Nederlands konden 
en gebedsdiensten hielden. Door onze bemidde-
ling kwamen de buren met elkaar in gesprek. Wat 
bleek? De bovenburen waren Syrische christenen. 
Ze konden prima Nederlands, maar luisterden af 
en toe naar de Arabische radio. Een heel ander 
verhaal dus dan wat de onderburen er zelf van 
hadden gemaakt. Een aantal weken later belden 
we voor de follow-up. Blij verrast vertelden ze het 
Syrische stel zo lekker voor ze had gekookt! Meer 
respect en begrip, leidt meestal tot een oplossing.’

“Minder ruzie, meer begrip”

Monique Hoogakker is onze coördinator buurtbemiddeling 
in Wijchen. Wij begeleiden, maar de buren bedenken en 

maken hun afspraken altijd zelf.



Samen aan de slag in de wijk



Buurtbemiddeling
In iedere buurt ontstaat wel eens wrijving tussen bewoners. Ook dan staat MeerVoor-
mekaar voor je klaar. We ondersteunen buurten via buurtbemiddeling. Daarbij richten 
we ons niet alleen op het oplossen van conflicten. Voor ons is buurtbemiddeling ook 
succesvol als buren een weg vinden om naast elkaar te leven en begrip krijgen voor 
elkaars situatie.



Thema ouder worden

“Ze kletsen aan een stuk door”
‘Zonder PlusBus vereenzamen deze mensen.’ De 68-jari-
ge Bert, chauffeur geweest van beroep, kan het weten. 
Al tien jaar bestuurt hij de PlusBus in Druten. ‘Elke donder-
dag breng ik ouderen naar de dagbesteding, kapper, 
dokter of supermarkt. Natuurlijk help ik ze ook even met 
het sjouwen van de boodschappen.’

Volgens Bert geeft het mensen meer vrijheid. ‘Voor de 
weduwe die ik al jaren naar Aquafit breng bijvoorbeeld, 
omdat ze niet zover kan fietsen. Veel ouderen hebben 
geen partner meer en wonen alleen. Daarom is de so-
ciale functie erg belangrijk: ze komen kletsend de bus in 
en gaan er kletsend weer uit!’

De Plusbus wordt al jarenlang gereden door vrijwilligers 
van MeerVoormekaar. Dit jaar zijn we gestart met de 
avondbus, zodat ouderen ook ’s avonds de deur uit 
kunnen. De foto hiernaast is van de OpStapbus die in 
Wijchen rijdt.



Thema ouder worden
Ondanks hun stijgende leeftijd willen ouderen blijven doen wat ze leuk én belangrijk 
vinden. Soms hebben ze daar wat praktische ondersteuning bij nodig. Zoals bij een 
klusje in huis of bij het verplaatsen van A naar B. Maar wij bieden meer. Zo kunnen 
ouderen ook bij ons terecht voor een luisterend oor of advies over zelfstandig blijven 

Een beetje leuker en makkelijker
In Wijchen-Zuid brachten we welzijnsbezoeken aan 70-plussers. We bespraken wat 
hen bezighoudt. En hadden het over zingeving, eenzaamheid, maar ook over welke 
leuke activiteiten ze missen. Daardoor konden wij ons aanbod beter afstemmen op 
de aanwezige behoeften. Denk hierbij aan een open eettafel, het inloopmoment 
KBO & RIBW, mantelzorg-café, het BOS project (bezoek- en opvangservice) en de 
knutselmiddag. In Wijchen is afgelopen jaar het senioren ontmoetingscentrum ‘Villa 
Sterrebosch’ geopend (daarover lees je meer in het verhaal van Herman).

‘Bingo doen wij niet, dat is er al genoeg! Wij bie-
den juist vernieuwende activiteiten.’ Aldus Herman 
Peek (74), voorzitter van Stichting Senioren Ont-
moetingscentrum Wijchen, over het nieuwe cen-
trum Villa Sterrebosch. ‘Ouderen kunnen elkaar 
hier op een laagdrempelige manier ontmoeten. 
Ze hoeven niet eenzaam in hun appartement te 
zitten. Drie dagen in de week kunnen senioren ge-
woon binnenlopen op onze prachtige locatie. We 
hebben ruimte voor ontspanning. Zo is er de spel-
lenmiddag of zangmiddag. Maar we hebben ook 
aandacht voor leren en informeren. Denk aan een 
lezing over sterrenkunde of een workshop bloem-
schikken. Op die manier proberen we eenzaam-
heid onder senioren tegen te gaan. En gelukkig 
weten steeds meer mensen ons te vinden.’

“Geen bingo, maar een pubquiz 
tegen eenzaamheid!”

Seniorencentrum Villa Sterrebosch is sinds november open 
en wordt gerund door vrijwilligers. Onze medewerkers zijn 

adviserend betrokken bij regelgeving, opzetten van activi-
teiten en coördineren het contact met andere wijkcentra.

Ankie Cuijpers (66) is sinds vijf jaar fulltime mantelzor-
ger. ‘Mijn man heeft al 40 jaar MS. Hij kan alleen zijn 
linkerhand bewegen en heeft dus verzorging van 
mij nodig. Ik lever wat vrijheid in, maar geef hem 
er veel vrijheid mee terug.’ Voor Ankie is contact 
met andere mantelzorgers heel belangrijk, daarom 
is ze blij met de activiteiten van MeerVoormekaar. 
‘Even iets anders doen met mensen aan wie je niet 
alles hoeft uit te leggen. Met elkaar delen we een 
vergelijkbare situatie en dat zorgt voor begrip. We 
luisteren zonder oordeel naar elkaars verhaal én 
het is gewoon heel gezellig. Van koffie- en wandel 
ochtenden tot leerzame, inhoudelijke activiteiten. 
Ik zou het echt missen als het er niet was.’

“Wij moeten ons verhaal kwijt”

Ondersteuning van en activiteiten voor mantelzorgers wor-
den door MeerVoormekaar georganiseerd en begeleid.



Een beetje leuker en makkelijker



Eenzaamheid, dementie en mantelzorg
Voor ouderen ligt eenzaamheid op de loer en is het risico op ouderdomskwalen zoals 
dementie groter. Daarom organiseren we een aantal activiteiten specifiek gericht op 
deze onderwerpen. 

Wij beseffen hoe ontzettend belangrijk mantelzorgers zijn. Daarom geven we hun 
onze blijk van waardering, ondersteunen we hen in Druten praktisch met cursussen en 
bieden we ze momenten van ontspanning.

• 500 mantelzorgcomplimenten uitgereikt
• Mantelzorgdag (120 deelnemers)
• 10 mantelzorg koffieochtende (50 deelnemers)
• 14 wandelingen voor mantelzorgers 
   (56 deelnemers)
• 8 mindfulnessbijeenkomsten 
   (36 deelnemers)
• 2 cursussen (30 deelnemers)

Mantelzorg vindt niet alleen plaats rondom ouderen. Er zijn steeds meer jonge man-
telzorgers en ook voor hen willen we aandacht hebben. Omdat deze mantelzorgers 
andere behoeften hebben, stemmen we ons aanbod steeds beter op hen af.



Zelfstandig wonen
Ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis. Dat betekent dat ouderen op tijd moe-
ten nadenken welke aanpassingen er nodig zijn aan hun woning. Wij helpen ouderen 
daarbij. Dat doen we bijvoorbeeld preventiebijeenkomsten die we samen met de ge-
meente Druten, GGD en de ouderenbond organiseren.

Preventiebijeenkomsten gericht op zo lang mogelijk zelfstandig wonen:
  • 2 bijeenkomsten in Deest (30 deelnemers)
 • 2 bijeenkomsten in Puiflijk (80 deelnemers)

Langer zelfstandig en duurzaam wonen Wijchen
Afgelopen jaar is een deel van de woonadviseurs Bewust Wonen verder opgeleid tot 
energiecoach. Dat zijn gecertificeerde vrijwilligers die tips geven om woningen ener-
giezuiniger te maken en informatie verstrekken over verschillende energiemaatregelen. 
Advies over langer thuis wonen en het verduurzamen van een woning wordt dus nu 
gegeven door dezelfde coach.

• 8 energiecoaches in Wijchen
• Kader opgesteld voor de inzet van woonadviseurs/energiecoaches.
• In 2020 gaan de woonadviseurs/energiecoaches breed advies geven over veilig, 
   comfortabel en duurzaam wonen.



Thema ontmoeten en meedoen

“Net dat extra steuntje in de rug”
‘Ik moest uitkijken dat ik niet in een depressie beland-
de. Na mijn longoperatie zat ik zonder vrijwilligerswerk 
alleen thuis. De steun van mijn netwerkcoach hielp 
me er doorheen. Iedere week dronken we koffie, kon 
ik mijn verhaal kwijt en hielp hij met het uitzoeken van 
praktische dingen voor een nieuwe vrijwilligersbaan. 
Dat extra steuntje in de rug had ik nodig. Zonder hem 
had ik daar niet zo’n vaart achter gezet. Nu werk ik al 
een jaar vrijwillig bij het Radboudumc als gastvrouw. 
Ik verwelkom bezoekers en patiënten en ik kom weer 
onder de mensen!’

Willy Rouwendaal (64) over de ondersteuning door 
haar netwerkcoach Ed Blokpoel. Netwerkcoaches 
zijn vrijwilligers die door ons worden begeleid.



Thema ontmoeten en meedoen
Meedoen in de samenleving is belangrijk voor iedereen. Soms gaat dat niet vanzelf. 
Daarom ondersteunen wij mensen die niet zo gemakkelijk meekomen en stimuleren 
we ontmoeting tussen bewoners. We delen graag een paar highlights van het afge-
lopen jaar.

Een beetje leuker en makkelijker
Wij bieden op verschillende manieren praktische ondersteuning aan inwoners die dat 
nodig hebben. Denk aan hulp bij administratie, taalondersteuning voor nieuwe Ne-
derlanders of ondersteuning van mantelzorgers.

Meedoen in de maatschappij is lastig als je geen andere mensen ontmoet. Wij orga-
niseren daarom activiteiten waarbij ontmoeting centraal staat.

Samen met theater ’t Mozaïek, de bibliotheek en vluchtelingenwerk organiseerden 
we Wereldvrouwen Wijchen. 500 vrouwen - van verschillende nationaliteiten en leef-
tijden – genoten van een avond boordevol workshops, muziek, health & beauty.  De 
Klassieke muziek luisterkring Druten organiseert iedere maand een bijeenkomst. Hier-
aan hebben 205 inwoners uit Druten aan deelgenomen. Ook hierdoor zijn er bij inwo-
ners onderling contacten ontstaan.

 

Contact met mensen om je heen



Nieuw in Nederland
Voor mensen die nieuw zijn in Nederland is meedoen soms lastig. Stel je voor: je moet 
een andere taal leren spreken, bent weg uit je vertrouwde omgeving en je probeert 
je draai te vinden in een andere cultuur. Om deze mensen te ondersteunen organi-
seerden we in Druten een aantal activiteiten voor nieuwe Nederlanders.

Multiculturele vrouwengroep
• Een keer per 2 weken
• 180 deelnemers

Taakstelling huisvesting statushouders
• 9 statushouders gehuisvest en begeleid

Spreekuur statushouders
• dinsdag en donderdag
• 410 bezoekers
• 9 coachingstrajecten zelfredzaamheid

De kracht van vrijwilligers
Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor de Wijchense en Drutense samenleving. Veel 
van onze projecten en activiteiten zouden er niet zijn zonder vrijwilligers. Maar dat niet 
alleen, passend vrijwilligerswerk kan mensen ook op weg helpen en ze een nieuwe 
maatschappelijke rol geven. Daardoor voelen ze zich weer betrokken en nuttig. 

Met de Vrijwilliger Academie ondersteunen we vrijwilligers in hun werk. Ze kunnen 
workshops en trainingen volgen waardoor ze hun taken (nog) beter kunnen uitvoeren.

Als we kijken naar al het vrijwilligerswerk in Wijchen en Druten geeft Vrijwilligerswerk 
Gelderland de volgende cijfers:



‘We hebben allemaal hetzelfde verdriet.’ 
Acht jaar geleden verloor Corina (48) haar 
15-jarige zoon aan kanker. ‘En wie begrijpt er 
dan echt wat je doormaakt en waar je steeds 
weer mee geconfronteerd wordt? Dat zijn 
de mensen die ook zo’n immens verlies heb-
ben meegemaakt.’ Vanuit dat idee richtte 
ze samen met Anton de Boer van MeerVoor-
mekaar de Lotgenotengroep Kindverlies op. 
‘Ik wilde graag een plek waar mensen hun 
verhaal kunnen delen en waar ze herkenning 
vinden. Sinds een jaar komen we met vaders 
en moeders – in alle leeftijden - regelmatig bij 
elkaar. De sfeer is veilig, vertrouwd en eerlijk. 
Hoe moeilijk het soms is en hoeveel tranen er 
ook vloeien, het is goed voor ons om er sa-
men over te praten.’

“Waardevol ondanks alle tranen”

De lotgenotengroep kindverlies is gestart in maart en komt 
eens per drie weken bij elkaar. De bijeenkomsten worden 
afwisselend begeleid door een medewerker van MeerVoor-

mekaar, stichting Perspectief en Indigo.

Er voor elkaar zijn
Soms maak je dingen mee in je leven die een grote impact hebben. Praten met men-
sen die vergelijkbare ervaringen hebben kan dan heel waardevol zijn. Wij hebben 
meerdere groepen opgezet waar mensen hun ervaringen met elkaar kunnen delen. 
Zo komen ze samen verder. Tegelijk voorkomen we dat er (dure) maatwerkvoorzienin-
gen nodig zijn.



Meedoen in 2020

Je hebt in dit jaarverslag kunnen lezen wat wij het afgelopen jaar hebben onderno-
men voor de Drutense en Wijchense samenleving. Wil je in 2020 zelf ook in actie ko-
men of ben je actief maar kun je daar wel wat bij hulp gebruiken? Dan kunnen wij je 
ondersteunen. 

Vrijwilligers?
Zoek je vrijwilligerswerk waarmee jij je steentje bij kunt dragen? Wij zijn altijd blij met 
nieuwe vrijwilligers en helpen je graag aan een passende plek. Ben je al vrijwilliger dan 
ondersteunen we je daarbij met onze Vrijwilligers Academie.

Goed idee voor je buurt?
Loop je rond met een goed idee om de leefbaarheid in jouw buurt te verbeteren? 
Maar weet je niet goed hoe je dit moet uitvoeren en waar je moet beginnen? Of ben 
je een buurtproject gestart en heb je vragen? Neem dan even contact  met ons op, 
wij ondersteunen jouw idee graag. 

Suggesties of vragen?
Heb je een vraag of suggestie voor ons? Laat van je horen! 

Meer lezen?
Ben je benieuwd naar ons aanbod of wil je meer lezen over MeerVoormekaar? Op 
onze website vind je meer informatie over onze organisatie en wat we doen. 

Neem gerust contact met ons op. Dat kan via telefoon of e-mail
Meer informatie kun je vinden op www.meervoormekaar.nl

 




