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TERUGBLIK

		 op een bewogen jaar
WE HEBBEN NIET STIL GEZETEN!

Het jaar 2020 kenmerkte door zich inperken, meebewegen, aanpassen en kansen zien. Het begon goed. We
openden met een drukbezocht symposium over dementie, vierden de 30.000e rit van onze Veldhopper. We
verheugden ons op een drukke activiteitenkalender en
een groot jubileumfeest ter ere van ons 50-jarig bestaan.
Toen kwam corona en de eerste lockdown.

Integendeel. We zijn nog meer in gaan zetten op individueel en persoonlijk contact. Via afstandsmiddelen als
telefoon, beeldbellen, e-mail en veel kaartjes sturen.

IN 2020 TELDEN WE:
Activiteiten gingen niet door en alle fysieke contacten
kwamen stil te liggen. Helaas heeft dit tot het einde van
het jaar geduurd. Ook ons 50-jarig jubileum hebben we
niet kunnen vieren. Met ons team en de vele vrijwilligers
hebben we gezocht naar nieuwe vormen van contact en
facilitering. Om toch te kunnen inspelen op de behoeften
van oudere Veldhovenaren en mantelzorgers.

• 3375 uur (beeld)bellen met vrijwilligers en
cliënten
• 1627 kaartjes per post
• 735 attenties voor cliënten en vrijwilligers
• 68 nieuwe cliëntsituaties
• 49 wandelafspraken 1-op-1
• 194 mensen die (twee)wekelijks gebeld
werden voor een praatje

EXTRA INGEZET OP SIGNAALFUNCTIE

TROTS OP ONZE VRIJWILLIGERS

Door al deze persoonlijke contacten hebben wij onze
signaalfunctie weten te behouden. Belangrijk werk want
voor veel ouderen vormen wij met onze vrijwilligers een
regelmatig contact met de buitenwereld. Niet-pluisgevoelens die vrijwilligers tijdens de contacten ervaarden
werden dan ook direct doorgegeven aan de coördinatoren die meteen actie ondernamen.

Hartverwarmend waren ook de vele contactmomenten
tussen de vrijwilligers en cliënten van SWOVE. Er zijn
heel wat kaartjes geschreven en telefoontjes gepleegd
naar mensen bij wie sociale contacten door de coronabeperkingen niet meer vanzelfsprekend waren. Onze
vrijwilligers hebben echt het verschil gemaakt.

FOCUS OP WAT ER NOG WÉL KON
Toegegeven er kon heel veel niet. Maar toch kunnen we
op 2020 terugkijken als een jaar waarin we ons sterk
hebben gemaakt voor ouderen. En zoveel mogelijk hebben gedaan om de terugval – door corona- in welbevinden en zelfredzaamheid te beperken.

“Het ondersteunen en begeleiden
van mensen met de ziekte dementie en
hun mantelzorgers blijft de kern van
dit onderdeel van Swove.”

Met vriendelijke groet,

HET CORONA-MES SNEED AAN

Ans van Kuik
Directeur SWOVE

TWEE KANTEN
Het merendeel van onze clientèle viel onder de risicogroepen van corona (ouderen, mantelzorgers en
kwetsbaren). Hierdoor trokken mensen zich thuis terug
en waren veel gangbare contactmomenten niet meer
mogelijk. Daarnaast was 78% van onze vrijwilligers ouder
dan 65 jaar; een kwart zelfs boven de 75 jaar. Natuurlijk
wilden we onze doelgroepen en vrijwilligers niet onnodig
blootstellen aan risico’s. Daarom hebben we gekozen ons
zo veilig mogelijk op te stellen in het aangaan van fysieke
contacten.

WE ZIJN BLIJVEN RIJDEN
Toen we op 18 maart 2020 al onze fysieke activiteiten
moesten opschorten, zijn we wel met onze maaltijdservice doorgegaan. We vonden het maatschappelijk
noodzakelijk dat onze cliënten een warme maaltijd
bleven ontvangen met een dagelijks contact- en controlemoment. Ook degenen die normaal naar een eetpunt
kwamen boden we deze service aan.

Ans van Kuik
Directeur
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IN DE HAARVATEN

		van de Veldhovense samenleving

Ouder worden hoort bij het leven. Het is onze missie dat Veldhovenaren hun latere levensfasen zo aangenaam en
waardig mogelijk ervaren. Daarom bieden we ondersteuning waar nodig, geven we advies en begeleiding en zoeken
we verbinding met andere organisaties en vrijwilligers om dit te realiseren. Met onze expertise in ouderenwelzijn
zijn we een graag geziene sparringpartner bij thema’s als eenzaamheid, dementie, verlies en rouw, langer thuis
wonen en mantelzorg.

SAMENWERKEN

ONDERSTEUNEN EN INFORMEREN

VOOR ALLE VELDHOVENAREN

We werken veelvuldig samen met andere organisaties, zowel landelijk als lokaal. Samen organiseren we
ondersteunende activiteiten als het Dementiecafé,
mantelzorgsalon, informatiebijeenkomsten en de
mantelzorg- en respijtactiviteiten.

Mantelzorgers, ouderen en naasten kunnen bij ons
terecht voor informatie en advies over:
• mantelzorg (Steunpunt Mantelzorg)
• dementie (Informatiepunt Dementie)
• thema’s rondom ouder worden (ouderenadviseurs)

BOUWEN AAN STRUCTUREN

Ook verzorgen we praktische zaken als: vervoer,
maaltijden en tijdelijke opvang van degene voor wie je
zorgt (respijt). Kunnen we niet helpen dan verwijzen
we je door.

Ook openbare voorzieningen hebben onze aandacht.
In 2019 hebben we samen met Bijenhoudersvereniging St-Ambrosius en lokale partijen de Belevingstuin
geopend. En zijn we samen met Bibliotheek Veldhoven de Dementheek gestart. Daarnaast verzorgen we
diverse ontmoetingsgroepen en dagbestedingen zoals
Samen De Dag Door, Bijen in het Groen, het Breitheater, Alleen Koffie, Ontmoeting in de Wijk en
Met Elkaar.

We bouwen mee aan (wijk)structuren en voorzieningen waar oudere Veldhovenaren op terug kunnen
vallen. Zo delen we onze expertise in multidisciplinaire
bouwteams, wijknetwerken en hebben we regelmatig
contact met generalisten van de gemeente Veldhoven.

“Bij ons ga je altijd met een
antwoord de deur uit!”

BIJDRAGEN AAN DE SAMENLEVING
We vinden het belangrijk dat iedereen kan deelnemen
aan de Veldhovense samenleving en bij kan dragen
aan het welzijn van anderen. Daarom faciliteren we
mantelzorgers en vrijwilligers om hun energie en kwaliteiten in te kunnen zetten voor anderen. Want wat
goed is voor een ander is vaak ook goed voor jezelf.
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auto hebben of niemand kennen die hen kan rijden.
Wij coördineren de aanvragen en werken daarbij
volledig met vrijwillige chauffeurs. Onze vrijwilligers
bereiden we zorgvuldig voor op de omgang met deze
specifieke doelgroep.

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Ook
wanneer ze niet meer alles zelf kunnen. Hulp van familie, buren, vrienden en vrijwilligers kan het verschil
maken, soms geholpen door professionals. SWOVE faciliteert mensen op verschillende manieren om zoveel
en zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn.

Na de lockdown gaan we weer acties ondernemen
om meer vrijwilligers te zoeken voor Veldhopper. In
de coronatijd hebben we wel cliënten gereden naar
vaccinatieposten.

VELDHOPPER
Veldhopper is een vervoersdienst op maat voor (oudere) inwoners van Veldhoven die bijvoorbeeld geen

MAALTIJDSERVICE

THUISBEZORGING BLEEF

Een goede maaltijd zorgt ervoor dat zelfstandig
wonende ouderen langer vitaal en fit blijven. Onze
maaltijdservice biedt gezonde en gevarieerde maaltijden die ouderen thuis ontvangen. Of ze kiezen ervoor
om naar één van de vier eetpunten te komen. Hier
kunnen ze in gezelschap van anderen genieten van
een driegangenmenu. De eetpunten bieden naast een
structuur in de dag ook de nodige sociale contacten.

Omdat SWOVE het maatschappelijk noodzakelijk vindt
dat iedereen kan rekenen op een warme maaltijd, is
de maaltijdservice aan huis wel doorgegaan. Vanaf
18 maart 2020 was het voor de deelnemers van de
eetpunten mogelijk om daarbij aan te sluiten. Bijna
alle deelnemers hebben van die mogelijkheid gebruik
gemaakt.

In 2020 zijn in totaal 16558 maaltijden verzorgd, thuis
of op een eetpunt. Bij de uitvoering van deze dienstverlening zijn 73 vrijwilligers betrokken.

BLOEMEN VOOR IEDEREEN!
Met Pasen konden we alle deelnemers van de
maaltijdservice in het zonnetje zetten.
Na weken van thuisisolatie boden we een paasgroet en tulpen aan om ze een hart onder de
riem te steken. Een gastvrouw van een eetpunt
heeft de kaart zelf ontworpen. En een gulle gift
zorgde voor genoeg tulpen. Wat was het fijn om
dit voor onze cliënten te doen!

OVERSTAP CATERAAR
Op 1 maart 2020 hebben we afscheid genomen van
de maaltijdleverancier Catering Content en zijn we de
samenwerking aangegaan met De
Maaltijdservice. Hierdoor hebben onze deelnemers
een grote keuzevrijheid in maaltijden gekregen. Deze
wens kwam naar voren uit het klanttevredenheidsonderzoek van 2019.

MIJLPAAL: 30.000 RITTEN!
Half januari was er een coronaveilig feestje om te
vieren dat Veldhopper 30.000 ritten gereden had.
Bij een van de locaties van dagbesteding SDDD
hebben een aantal klanten en de chauffeurs een
lekker stuk taart gegeten en koffie gedronken om
dit te vieren.
Het Veldhovens weekblad had op de voorkant
van de krant een groot bericht met de kop
‘Veldhopper: 30.000 blije ouderen!’ En zo is het.

EETPUNTEN GEDWONGEN DICHT

Vrijwillig chauffeur Maarten: “Aan de voordeur en vaak ook
achter die deur merk je hoe nodig die hulp kan zijn en hoe
gewaardeerd dat wordt. Je bent niet alleen bezorger, maar vaak
ben je ook de enige die de oudere op een dag ontmoet.”

Op 14 maart 2020 zijn de vier eetpunten van SWOVE
vanwege de coronapandemie gesloten. Deze lockdown heeft grote impact gehad op de deelnemers en
vrijwilligers van de eetpunten. Het gevoel van gemis
aan sociale contacten is wat overheerst en toch ook
het gevoel van “het is niet anders… laten we er gezamenlijk het beste van maken”. Wekelijks hebben we
gekeken naar mogelijkheden om de eetpunten weer
op te starten maar de risico’s voor onze doelgroep
waren o.i. te groot.
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“Ouderen kunnen op het gebied
van welzijn, wonen en zorg
altijd met hun vragen bij
ons terecht.”

Op een prettige manier oud worden, dat willen we allemaal. Diverse regelingen, voorzieningen en begeleiding
kunnen ouderen hierbij helpen. Onze ouderenadviseurs
informeren Veldhovenaren op leeftijd over hun mogelijkheden op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Ze
geven advies op maat bij vragen en gaan het gesprek aan
wanneer iemand extra ondersteuning nodig heeft. Ook
zijn ze in te zetten als cliëntondersteuner.

aantasten en je eigen kracht ondermijnen. Als dit voelbaar wordt dan krijgt de ouderenadviseur van SWOVE
vaak een seintje. Van de cliënt zelf of van bijvoorbeeld
familie, huisarts, zorgorganisatie of naar aanleiding van
het informerend huisbezoek. En steeds vaker ook vanuit
een buurt- of wijknetwerk.
Onze ouderenadviseurs gaan het gesprek aan, gericht op
het herstel van zelfvertrouwen, veerkracht en het versterken van het sociale netwerk. Ze inventariseren welke
vorm van ondersteuning het beste past bij de cliënt en
welk deel daarvan ingevuld kan worden door mantelzorgers, kennis, buurt en/of wijk.

OUDERENADVISERING IN 2020:
• 144 cliënten
• 1227 gesprekken
• 162 informerende huisbezoeken

ONZE KENNIS IS BREED
Ouderenadviseurs van SWOVE hebben veel kennis in
huis. Ze worden geschoold op diverse gebieden als rouw
en verlies, grip en glans, huiselijk geweld en nieuwe
generatie ouderenzorg. Ook is er een Specialist Eenzaamheid binnen het team. Hun expertise zetten ze in tijdens
gesprekken, maar ook bij het verzorgen van kennissessies
voor samenwerkende partijen en de vele vrijwilligers van
SWOVE.

INFORMEREND HUISBEZOEK
Wanneer Veldhovenaren 80 of 85 jaar worden sturen
we een verjaardagskaart met de vraag of zij een informerend huisbezoek op prijs stellen. Zo ja, dan komen
we langs om informatie te geven die voor hem of haar
van belang kan zijn. Adressen worden door de gemeente
Veldhoven geleverd. Dit jaar zijn onze ouderenadviseurs
in hun eigen wijk de 80- en 85-jarigen aan de deur op
gaan zoeken. Op gepaste afstand stelden zij zich voor en
informeerden bij de mensen hoe ze zich staande hielden
en of er vragen waren. Ouderen gaven aan dit zeer te
waarderen en de gesprekken leverden vervolgacties op.

LANGER THUIS EN EENZAAMHEID
De afgelopen jaren is er een sterke nadruk gekomen op
programma’s gericht op langer thuis wonen, omgaan
met eenzaamheid en dementie. Dit zien we ook terug in
de vragen die bij onze ouderenadviseurs binnenkomen.
Vragen gaan minder over vervoer, woningaanpassingen,
WMO en thuisondersteuning. En des te meer over dementie, eenzaamheid, dagbesteding, mantelzorg en ook
ondersteuning tijdens de terminale fase.

PROFESSIONEEL OUDERENADVIES
Naast het informerend huisbezoek, waarbij het initiatief vanuit SWOVE wordt genomen, komen er ook veel
vragen binnen, die om een direct antwoord en vaak
ook om specialistische kennis vragen. Gebeurtenissen
als pensionering, ziekte, dementie, partnerverlies en
langdurige eenzaamheid kunnen je zelfvertrouwen flink
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CLIËNTONDERSTEUNING
CHALLENGE: MORGEN GEZOND WEER OP
Medio 2019 is de “Morgen gezond weer op kaart”
geïntroduceerd, een tool om het ondersteunend
netwerk van de cliënt in kaart te brengen. En een
cliënt eenvoudig wegwijs te maken in alle Veldhovense voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg.
Reacties van ouderen zijn over het algemeen erg
positief.
Om deze tool meer bekendheid te geven heeft eind
september de “Morgen Gezond Weer Op Challenge”
plaatsgevonden. Tijdens deze 7-daagse uitdaging
werden deelnemers aangespoord te onderzoeken
hoe ze hun positieve gezondheid konden verbeteren.
Hier namen 40 personen aan deel. De challenge blijft
voor geïnteresseerden beschikbaar op YouTube.

JANUARI 2020:
SYMPOSIUM DEMENTIE

Onze ouderenadviseurs zijn ook inzetbaar als cliëntondersteuner. Zij helpen ouderen om de regie over het
eigen leven te behouden en/of ondersteunen de mantelzorgers. Cliëntondersteuners geven informatie en
advies. Als het nodig is staan ze cliënten bij wanneer
er gesprekken met andere maatschappelijke instanties gevoerd worden. Daarnaast helpen ze complexe
vraagstukken oplossen wanneer cliënten daar ondersteuning bij wensen.

Op 30 januari 2020 vond in theater De Schalm
het door SWOVE georganiseerde mini-symposium “Dementie volgens de sociale benadering”
plaats. De avondvullende bijeenkomst was gericht op professionals die tijdens hun werkzaamheden in aanraking (kunnen) komen met mensen
met dementie. Zo waren er afgevaardigden van
de politie, zorgorganisaties, de gemeente Veldhoven, ondernemers en vele anderen.
Het mini-symposium dat ruim 200 bezoekers
trok, kwam mede tot stand in samenwerking
met de Geheugenpoli van het Maxima Medisch
Centrum, theatergezelschap Ervarea en gerenommeerd spreker Frans Hoogeveen.

https://youtube.com/playlist?list=PLyZPet4VlGmxjmG7IbGc8aTDWbklJi0Dd

Foto: De acteurs van Ervarea beelden uit wat
dementie met iemand doet
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DEMENTHEEK

We willen dat alle Veldhovenaren zich thuis blijven voelen, ook mensen met dementie. Daar hoort een dementievriendelijke samenleving bij. Samen met gemeente
Veldhoven zet SWOVE deze visie neer en maakt de
vertaalslag naar de praktijk. En met succes. Ons netwerk
met ketenpartners (DOV), winkeliers, lokale bedrijven,
politie en professionals in zorg en welzijn groeit. En daarmee creëren we steeds meer bewustzijn voor burgers
van Veldhoven met dementie.

De Dementheek is een initiatief van de Bibliotheek
Veldhoven en SWOVE. In de Dementheek komen kennis
en ontmoeting samen. Hier vind je informatie over
geheugenproblemen en het zorgen voor mensen met
dementie. Maar er staan ook boeken over vroeger,
spellen, films, romans en kinderboeken over dementie.
Daarnaast is het een gastvrije ontmoetingsplek met
passende activiteiten voor mensen met dementie en
hun naasten.

INFORMATIEPUNT DEMENTIE

SWOVE is verantwoordelijk voor de werving, selectie en
scholing van vrijwilligers voor de Dementheek.

Dementie is een aandoening die veel vraagt van cliënten
en zijn of haar omgeving. Zeker nu mensen langer thuis
blijven wonen. SWOVE heeft een informatiepunt Dementie dat normaliter goed wordt bezocht. We bieden
informatie en advies aan mensen met dementie en hun
mantelzorgers, vrijwilligersorganisaties en professionals
in zorg, welzijn, wonen, winkelwezen of bedrijfsleven.

FEBRUARI 2020:
INZET VR-BRIL SUCCES

DEMENTIE ON TOUR
In 2020 heeft het Dementie Café slechts
tweemaal plaatsgevonden. De Dementheek
was vanaf de eerste lockdown gesloten. Om
Veldhovenaren toch van informatie te voorzien zijn we gaan samenwerken met Omroep
Veldhoven.
Samen zijn we ‘on tour’ gegaan langs verschillende ondersteunende diensten en hebben
interessante sprekers geïnterviewd. De video’s
die daar gemaakt zijn hebben we gedeeld via
social media. In september heeft Omroep Veldhoven een compilatie uitgezonden. De video’s
van Dementie on Tour zijn op YouTube te nog
steeds beschikbaar.

Jezelf verplaatsen in iemand met dementie is
niet zomaar gedaan. Maar voor vele mantelzorgers is dit de dagelijkse praktijk. Met behulp
van Virtual Reality (VR) konden mantelzorgers
bij SWOVE ervaren hoe het is om dementie te
hebben. Mantelzorgers kregen een met een
VR-bril op een film te zien met verschillende
huis-, tuin- en keukensituaties. Aansluitend
was er een nagesprek met een medewerker
van ons.
In februari 2020 is de bril voor het eerst ingezet. Deelnemers reageerden verrast en snapten na het zien van de film beter hoe iemand
met dementie de wereld ziet. Vanwege corona
hebben slechts enkele mensen van de dienst
gebruik kunnen maken.

https://youtube.com/playlist?list=PLyZPet4VlGmw8z4plhcy37_o09ed0gPOQ

“Ieder uur komen er in Nederland
vijf mensen met een vorm van
dementie bij.”

DEMENTIE CAFÉ
Iedere twee maanden is er een Dementie Café in Veldhoven. Een thema-avond waar mensen met dementie,
hun familie, hulpverleners en andere belangstellenden
elkaar treffen en informeren. Het Dementie Café is een
gezamenlijk initiatief van SWOVE en de DOV-partners
(Dementie Ondersteuningsnetwerk Veldhoven).
We halen onze gastsprekers vanuit onze eigen organisaties. Maar gaan zeker ook voor verrassingen door zo nu
en dan prominente persoonlijkheden te laten spreken.

14
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STEUNNETWERKEN

Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar zorgdragen voor elkaar
kost energie, tijd en aandacht. Zoeken naar nieuwe
manieren om met elkaar door het leven te gaan. SWOVE
faciliteert mantelzorgers en naasten door hen tijdelijk te
ontlasten en een luisterend oor te bieden.

In 2020 hebben we extra aandacht besteed aan het
versterken van steunnetwerken om onze cliënten heen.
Want familie en mensen uit de directe omgeving blijven
waar hulpverleners regelmatig wisselen of verdwijnen.
Door samen met naasten besluiten te nemen zorg je
voor meer gedragen steun en opvang in de nieuwe
situatie.

VRIJWILLIG TER ZIJDE
Een van de diensten binnen SWOVE is Vrijwillig Ter Zijde
(VTZ). Hierin werken 24 vrijwilligers die respijtzorg verlenen aan mantelzorgers. Ze ontlasten hen door aanwezig
te zijn bij de cliënt, ook in de laatste levensfase. Een
mantelzorger krijgt zo de ruimte om even te sporten, een
boodschapje te doen en weer op te laden. VTZ is er voor
mensen met dementie, niet aangeboren hersenletsel
(NAH), extreme kwetsbaarheid en mensen in de palliatieve fase. In 2020 werden 35 huishoudens door de vrijwilligers van VTZ ondersteund.

RESPIJT OP MAAT
Onze vrijwilligers ondersteunen de cliënt, maar zijn er
ook voor naasten. Dit wordt enorm gewaardeerd. Bij palliatieve diensten is er vaak na het overlijden nog contact
met de nabestaanden.

“In het begin vond ik het spannend om mijn
man zo achter te laten, maar daarna werd
het echt míjn momentje.”

16
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Als Steunpunt Mantelzorg ondersteunen we mantelzorgers met advies, informatie, respijtzorg en een
luisterend oor. Ook organiseren we activiteiten voor
mantelzorgers om op te laden en er even uit te zijn.
Degene voor wie men zorgt, of een vriendin, mag dan
mee maar dat hoeft niet.

MANTELZORGWAARDERING 2020

MEER PERSOONLIJK CONTACT

In 2020 hebben we 8 % minder mantelzorgwaarderingen verstrekt vergeleken met 2019. Mede door onze
opschoonactie. De verdeling van de 1732 stuks was als
volgt:
• 1315 pluswaarderingen
• 286 standaardwaarderingen
• 131 jonge mantelzorgers

Wanneer een Veldhovenaar geregistreerd staat als
mantelzorger ontvangt hij ieder kalenderjaar een mantelzorgwaardering. Dit zijn cadeaubonnen voor winkels
in het Citycentrum of in de Kromstraat. Een gemeentelijk bedankje voor alle goede zorgen.

Mantelzorgers die bij ons staan ingeschreven spreken
we regelmatig, tijdens inloopspreekuren, op afspraak
en bij onze activiteiten. Vanwege corona zijn we mensen gaan bellen en hebben we op een andere manier
invulling gegeven aan 1 op 1 contact. Zo zijn we op
huisbezoek geweest en met onze mantelzorgondersteuners gaan wandelen. In 2020 hebben we 217
meer individuele contactmomenten gehad. Dit is 22%
meer vergeleken met 2019. Ook spraken we mensen
langer (24%) dan vorig jaar.

MANTELZORG IN CIJFERS
(peildatum: 31 december 2020)

UPDATE MANTELZORGERSBESTAND

•
•
•
•

Om het mantelzorgersbestand actueel te houden
kregen alle geregistreerde mantelzorgers een brief.
Hierin vroegen we:
• Of ze nog mantelzorger waren
• Welke taken ze deden
• Hun relatie tot de zorgvrager
• Het ziektebeeld van de zorgvrager.
• Toekomstige zorgbehoefte

1720 mantelzorgers
70% is vrouw
1202 individuele gesprekken (+22% t.o.v. 2019)
31500 minuten ondersteuning en advies
(+24% t.o.v. 2019)

MANTELZORG- EN
RESPIJTACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN OP ANDERE WIJZE
De activiteiten die gepland stonden vanaf het tweede kwartaal vervielen door corona, o.a. de lunch bij
Veldhoven Proeft, een muziekvoorstelling bij Art4You
en een optreden van het koor Amice.

Het eerste kwartaal van 2020 hebben we een aantal
activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers zoals
een mantelzorgsalon, creatieve avonden en een workshop cognitieve fitness. Ook voor culinaire activiteiten
als Indiase lunch en ‘Samen eten, even alles vergeten’
was veel animo. De grootste groep deelnemers was
80 jaar en ouder en gaat zelf niet meer uit eten. Het
tweewekelijkse ‘Met Elkaar’ werd ook druk bezocht.
Hier kunnen mantelzorgers elkaar ontspannen treffen
terwijl degene voor wie men zorgt wordt opgevangen.

Een aantal activiteiten vond wel plaats:
• 1 op 1 informatiesessies ‘Wat te doen in nood’
• Online live ontspanning voor mantelzorgers
• Video’s met Yogaoefeningen
• Wandelen met de mantelzorgconsulent
• Huisbezoek: Steunpunt op locatie
• Dementie on Tour
• ‘Koffieklets’, een zeer gewaardeerde tijdelijke inloop
met lotgenotencontact

We hebben gemerkt dat mantelzorgers meestal naar
onze activiteiten komen met degene voor wie ze
zorgen. Dit vormt ook de sleutel van het succes. Even
samen eruit. Mantelzorgers gaven aan dit erg te missen door corona.

De actie heeft ook geleid tot meer individuele contacten. Wanneer we ze ergens mee konden helpen
ondernamen we verdere actie. Deze actie leidde ook
tot 60% meer uitschrijvingen vergeleken met 2019.

De groepsactiviteiten voor jonge mantelzorgers, zoals
lasergamen, organiseerden we samen met Cordaad
Welzijn in Jongerencentrum Odeon.
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“Ik weet niet wie het contact meer gemist heeft,
de cliënt of ik als vrijwilliger!”
SAMEN DE DAG DOOR

Meedoen aan de samenleving betekent ook dat je
contact hebt met anderen. Samen het leven delen
en vieren. Familie en het eigen netwerk staan bij
ons centraal. Is er geen familie (beschikbaar) en het
netwerk erg klein of weggevallen, dan zetten we in op
verstevigen van de basis. Ontmoetingen horen daarbij.
Gezellig, creatief, actief, met mensen die in dezelfde
situatie zitten, van mantelzorger tot cliënt. Diverse
groepen voor diverse behoeften.

Samen De Dag Door is een dagbesteding voor ouderen
die een stukje daginvulling zoeken, maar dit vanwege
hun beperkingen niet kunnen vinden bij reguliere activiteiten. SWOVE organiseert de intakegesprekken, de
planning van de dagdelen en de inzet van geschoolde
vrijwilligers. We werken op twee locaties (de Dobbelsteen en de Messenmaker) met groepen van zes
tot acht personen. Terwijl 27 vrijwilligers zorgen dat
cliënten zich thuis voelen.

SAMEN WANDELEN WE WEKELIJKS
Doordat gebruikelijke activiteiten door de coronapandemie gestopt waren zochten we naar nieuwe contactmogelijkheden voor onze cliënten en vrijwilligers.
Zo is het project Samen Wandelen We Wekelijks
ontstaan. We koppelden cliënten aan een vrijwilliger
van SWOVE om wekelijks een stukje buiten te wandelen, een praatje te maken met elkaar en met mensen
die zij tegenkwamen. Veilig buiten en op anderhalve
meter afstand.

DAGBESTEDING ANNO 2020
In 2020 is de dagbesteding 26 weken dicht
geweest. Vrijwilligers en deelnemers misten
het contact en zochten naar een andere
invulling:
• 30 deelnemers
• 60 deurbezoekjes
• 200 belcontacten met cliënten
• 190 telefoontjes naar vrijwilligers
• 780 keer bel- of raamcontact tussen
cliënt en vrijwilliger
Vrijwilligers hebben wekelijks gebeld met
cliënten of zijn aan het raam gaan zwaaien.
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BELEVINGSTUIN: ZIEN EN BELEVEN
In 2019 hebben we hebben we samen met Bijenhoudersvereniging St-Ambrosius,
gemeente Veldhoven en andere lokale partijen een prachtige Belevingstuin aangelegd.
Deze tuin vormt een ontmoetingsplaats voor Veldhovenaren en mensen met dementie.
Een plek waar ruiken, proeven, horen, zien en bewegen centraal staat op een veilige manier. Bijzonder is dat deze tuin voor iedereen toegankelijk is, jong en oud. Het gehele jaar
door zijn hier diverse activiteiten. Verder wordt de tuin erg goed bezocht door ouders
met kinderen, avondwandelaars en fitclubjes die even uitrusten door te beleven.

ALLEEN KOFFIE

ONTMOETING IN DE WIJK

Bij ‘Alleen Koffie’ komt iedere twee weken een groep
samen van 12 tot 18 mensen. Mensen kennen elkaar en
gaan in gesprek, eventueel met een vrijwilliger. Na het
opschorten van deze activiteit hadden onze vrijwilligers
regelmatig telefonisch contact met de deelnemers om
te horen hoe het met hen ging. Bij problemen en als er
ondersteuning nodig of gewenst was nam een ouderenadviseur contact op.

In januari 2020 vond ‘Ontmoeting in de Wijk’ plaats,
georganiseerd samen met Oktober. Met deze activiteit
willen we het onderling contact tussen buurtbewoners
stimuleren. Ze ontmoeten elkaar en eten samen. Zo
wordt het gemakkelijker om elkaar ook na deze activiteit
te treffen en een netwerk op te bouwen en/of te verstevigen. De avond was goedbezocht en de aanwezige gasten erg enthousiast. Op Sele konden we 44 deelnemers
verwelkomen en Rundgraafpark telde er 31. Beide zalen
zaten vol. Deze activiteit zal terugkeren in 2021.

GROEN DOET GOED
Dagbesteding Bij-een in het Groen is een unieke samenwerking tussen Bijenhoudersvereniging St-Ambrosius
en SWOVE. Een buitenplek voor ouderen op zoek naar
contacten en ouderen met beginnende dementie. Tweewekelijks kunnen mensen genieten van koffie, lopen door
de Belevingstuin of samen dingen doen. Bij minder weer
wijken ze uit naar clubhuis ‘het Raethuis’. Deelnemers
melden zich vooraf aan bij SWOVE. We zien een toenemende belangstelling voor deze dagbesteding.
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Binnen SWOVE hebben we veel aandacht voor eenzaamheid. Met het ouder worden verandert ons netwerk en verliezen we contacten. Voor ouderen bieden
we de cursus Creatief Leven en zijn we gestart met het
project Verlies & Rouw. Ook organiseren we activiteiten gericht op ontmoeting.

OMGAAN MET VERLIES EN ROUW
Ouder worden betekent vaak ook te maken krijgen
met verliezen. Bijvoorbeeld door een beperking, het
wegvallen van naasten of pensionering. Binnen SWOVE zijn de ouderadviseurs geschoold om te ondersteunen bij verlieservaringen. Deze gesprekken worden als
zeer waardevol ervaren.

CREATIEF LEVEN

SAMEN ÉÉN

Ouderen die gevoelens van eenzaamheid ervaren
kunnen bij ons een cursus Creatief Leven volgen. We
dagen deelnemers uit om anders naar zichzelf te kijken zodat ze er weer opuit durven te gaan. En nieuwe
contacten durven aan te knopen. Door onderlinge
gesprekken ervaren ze dat ze niet de enige zijn met
deze gevoelens.

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. De werkgroep
Samen één, met SWOVE als initiator, wil het onderwerp bespreekbaar maken binnen Veldhoven. Tijdens
de Week tegen Eenzaamheid hebben we voor extra
aandacht gezorgd. Bekijk hier een interview met onze
specialist eenzaamheid.

Een cursist vanCreatief Leven:
“Het helpt me de week door. Wetende
dat ik op zaterdag weer post krijg.
Wetende dat ik weer iets kan doen.
Ik kijk daar heel erg naar uit.”

In het coronajaar is hier in gesprekken meer accent op
komen te liggen door de toename van mensen die een
partner/familielid verloren in deze periode.

Omdat de fysieke bijeenkomsten niet konden starten
hebben we deelnemers iedere week een brief met
een thuisopdracht gestuurd. Een aantal van de cursisten heeft hierop gereageerd. Verder belden we ze
regelmatig op. Van de cursisten hoorden we terug dat
ze de contactmomenten zeer waardeerden.

“Soms wordt het zo groot, dan is het
fijn om met iemand te praten.”

BURGEMEESTER AAN HET BREIEN
Op 18 februari heeft Burgemeester Delhez een
bezoekje gebracht aan het breitheater. In een
geanimeerd gesprek met de deelnemers kreeg
de burgemeester meer inzicht in het belang van
een wekelijkse bijeenkomst waarbij een gezamenlijke hobby wordt uitgevoerd.

BREITHEATER BINDT MEER DAN
DRAAD ALLEEN
In het breitheater komen wekelijks 25 deelnemers en
vrijwilligers samen om actief te handwerken.
Voor zichzelf of een goed doel. Tijdens de coronaperiode waren de deelnemers betrokken bij twee thuisprojecten:
• Kerstattenties voor in een goodiebag van theater
de Schalm; De deelnemers van het Breitheater
hebben drie maanden hard gewerkt aan kerstbellen,
ballen, engeltjes en sjaaltjes. De gasten konden deze
attenties erg waarderen!
• Hart onder de riem voor Veldhovenaren;
In november en december zijn er heel veel hartjes
gebreid, gehaakt en gevuld met kersenpitten. Ter
voorbereiding op een Valentijnsverrassing in 2021
voor al onze cliënten.
Door deze projecten hielden we frequent contact met
elkaar. En de deelnemers vonden het erg prettig om zo
van betekenis te kunnen zijn voor een ander.

24
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JUBILEUMJAAR SWOVE

Op 22 september 2020 heeft Theo Coppens zijn werkzaamheden als directeur overgedragen aan Ans van Kuik.
Om een goede overdracht te borgen bleef hij tot februari 2021 werkzaam bij SWOVE. Graag hadden we Theo
tijdens ons jubileumfeest in een welverdiend zonnetje
gezet. Maar, zoals voor vele zaken geldt in dit coronajaar,
ook dat is niet doorgegaan.

In 2020 bestonden we 50 jaar. Een prachtig aantal dat we
ook zeker grootst gevierd zouden hebben, ware het niet
dat dit coronajaar zich er niet toe leende. Wel hebben
we een jubileummagazine uitgegeven met verhalen van
onze vrijwilligers en cliënten en medewerkers. En hebben
we, op aangepaste manier, onze vrijwilligers de aandacht
gegeven die zij verdienen. Want zonder vrijwilligers, geen
SWOVE!

Theo Coppens bedankt voor
19 jaar enthousiasme en inzet!
https://veldhoven.nieuws.nl/nieuws/29514/
theo-coppens-uitgezwaaid-als-directeur-van-swove/

EXPLOITATIEOVERZICHT

Baten
884.934
			
Lasten			
Inkoopkosten
128.099
Personeelskosten
588.82
Afschrijvingskosten
10.501
Huisvestingskosten
32.534
Organisatiekosten
100.846
Overige kosten
2.588
		
Totale lasten
863.394
			
Resultaat
21.540
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Het bestuur van SWOVE bestond vanaf januari 2020 uit
zes bestuursleden.
De samenstelling van het bestuur in 2020:
- Henk Coppens 		
- voorzitter
- Rob Goudvis		
- secretaris
- Tiny Renders 		
- penningmeester
- Ad Diepstraten 		
- lid
- Annelie Kwakkelaar
- lid
- Peter Bakers 		
- lid
- Piet Wijman		
- lid

DIRECTIEWISSELING

JU

Met een team van 12 professionals en een netwerk van
215 gedreven vrijwilligers zet SWOVE zich dagelijks in om
Veldhovenaren waardig en aangenaam ouder te laten
worden.

70 - 2020

https://www.ed.nl/veldhoven/vrijwilligers-zijn-het-cement-van-jubilerende-welzijnsstichting-veldhoven~a33a83cc/
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