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TERUGBLIK

		op een jaar vol verandering

Fijn dat u dit jaarverslag 2021 leest! Zo krijgt u een indruk van ons afgelopen jaar. Vol verandering, altijd in
beweging, maar ook met een verplichte pas op de plaats.
In tegenstelling tot wat we gehoopt hadden heeft corona nog veel invloed gehad op onze werkzaamheden.
Gelukkig zijn veel activiteiten, in aangepaste vorm, weer
van start gegaan. De coronamaatregelen brachten onze
vrijwilligers soms in lastige situaties. Een arm om iemand
heen slaan was er niet meer bij. Toch is het ons samen
gelukt om op allerlei andere manieren mensen een hart
onder de riem te steken. Daar zijn we trots op!

Eind 2021 is SWOVE verhuisd naar de Veldwijzer, Sterrenlaan 15. We delen het pand met BSR, Cordaad Welzijn,
Stichting Leergeld en de Voedselbank en werken samen.
Door met elkaar voor een warme overdracht te zorgen
maken we de lijnen voor de inwoners korter. In 2022
gaan we gezamenlijk de “Huiskamer van Veldhoven”
vormgeven. Inwoners kunnen hier terecht met een vraag
of aanbod en wij zorgen voor een passend antwoord.
We hopen veel inwoners en partners te mogen verwelkomen.

U BENT VAN
HARTE WELKOM

We hebben in het afgelopen jaar ook samengewerkt met
andere Veldhovense organisaties. Samen zijn we sterk.
In 2021 hebben medewerkers van SWOVE diverse activiteiten gecoördineerd, terwijl de uitvoering in handen
was van vrijwilligers. Door de coronaperikelen en de
verhuizing in november zijn enkele projecten doorgeschoven naar 2022. Dit zijn o.a. het vergroten van de
naamsbekendheid, het realiseren van “Centrum Ouder
Worden”, het uitgebreid zoeken naar vrijwilligers en de
vormen van digitale dagbesteding onderzoeken.
In het exploitatieoverzicht leest u dat wij gelden hebben
gereserveerd om deze projecten te kunnen realiseren.
Het afgelopen jaar hebben wij afscheid genomen van
onze collega’s Bas Delfsma en Michelle Cavanagh. Daarnaast verwelkomden we twee nieuwe collega’s: Deveny
Koch (ouderenadviseur) en Marianne van der Ven (maaltijdcoördinator). Een mooie aanvulling op het team.

Voor een uitgebreide financiële verantwoording verwijzen wij u naar onze jaarrekening (zie website).
Rest mij nog alle vrijwilligers en onze samenwerkingspartners heel erg te bedanken voor de fijne samenwerking afgelopen jaar!

Met vriendelijke groet,
Ans van Kuik
Directeur SWOVE

“Wees niet bang om ouder te worden.
Niet iedereen krijgt die kans.”

Ans van Kuik
Directeur
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MIDDEN IN

		de Veldhovense samenleving

#SAMENSTERKER

ONDERSTEUNEN EN INFORMEREN

SOCIAL MEDIA

SWOVE werkt veelvuldig samen met andere organisaties, zowel landelijk als lokaal. We signaleren,
verwijzen en organiseren samen ondersteunende
activiteiten zoals het Dementiecafé, mantelzorgsalon,
informatiebijeenkomsten en  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)

Tijdens de coronapandemie zijn mensen meer online
hun informatie gaan zoeken, ook ouderen. Daarom
hebben we ook meer over onze producten en diensten op social media gezet. We zien een duidelijke
toename in hoeveel onze berichten gelezen worden.
Vergeleken met 2020 is dit meer dan verdubbeld.
Mooi dat inwoners ons ook daar beter weten te vinden en omgekeerd.

We bieden ondersteuning bij praktische zaken als: vervoer, maaltijden en tijdelijke opvang van degene voor
wie men zorgt (respijt). Kunnen we u niet helpen dan
zoeken we samen naar een passende weg.

BOUWEN AAN STRUCTUREN
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.

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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VOOR ALLE VELDHOVENAREN

JONG EN OUD SAMEN MET LEGO

Ook openbare voorzieningen hebben onze aandacht.
Samen met Bijenhoudervereniging St-Ambrosius en
lokale partijen hebben we dit jaar de Belevingstuin
uitgebreid met bewegingsapparaten. Een laagdrempelige manier om in beweging te komen, fit te blijven
en elkaar te ontmoeten. Daarnaast verzorgen we voor
diverse groepen ontmoetingsmomenten en dagbestedingen zoals: Samen De Dag Door, Bijeen in het groen,
het Breitheater, Alleen koffie, Ontmoeting in de Wijk,
Met Elkaar en Ontmoeting in museum ’t Oude Slot.

Hoe leuk is het om samen iets te maken van Lego
en te laten zien aan je buurtgenoten?

De drie foto’s met de meeste likes hebben gewonnen. Hun meesterbouwers hebben inmiddels
een leuke Lego Classic-prijs ontvangen!

Begin 2021 heeft SWOVE een ludieke actie uitgezet. Jongeren werden uitgenodigd om samen met
een oudere iets te maken van Lego dat de verbinding uitbeeldt tussen oud en jong. De bouwwerken werden op de vensterbank tentoongesteld
en wij ontvingen foto’s die we op social media
plaatsten. We hebben echt hele leuke inzendingen voorbij zien komen. Kijk zelf maar!
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neren de aanvragen, onze vrijwilligers verzorgen de
ritten. Zij brengen met hun eigen auto de ouderen van
achter de voordeur tot op de plaats van bestemming.
We bereiden onze chauffeurs 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.

In 2021 hebben we in totaal 1.253 ritten gereden en
1.424 ouderen vervoerd. Vanaf half februari hebben
we ook 60 cliënten naar vaccinatieposten gereden. Dit
is mogelijk door de 28 enthousiaste vrijwilligers die
zich hebben ingezet voor SWOVE.

VELDHOPPER: 1253 RITTEN
Veldhopper is een vervoersdienst op maat voor oudere inwoners van Veldhoven die niet in staat zijn om
zelfstandig gebruik te maken van vervoer. Wij coördi-

MAALTIJDSERVICE

maaltijdrijders samen met de chauffeurs van de Veldhopper extra maaltijden bij de deelnemers gebracht.
Natuurlijk met inachtneming van de toen geldende
veiligheidsmaatregelen.

In 2021 heeft SWOVE samen met Dé Maaltijdservice
11.962 maaltijden verzorgd. Bij de uitvoering van deze
dienstverlening zijn 50 vrijwilligers betrokken.
Afgelopen jaar zijn er wisselingen geweest in de maaltijdcoördinatie binnen SWOVE. Vanaf februari tot en
met november 2021 zijn de taken van de maaltijdcoördinatie opgepakt door diverse collega’s. Op 1 november 2021 is een nieuwe maaltijdcoördinator, Marianne
van der Ven, gestart.

Als dank voor hun bijzondere inzet hebben we in oktober voor alle 25 vrijwilligers een gezellige bijeenkomst
georganiseerd.

EETPUNTEN WEER OPEN
In juni hebben we de eetpunten weer opgestart: Sele
en Rundgraafpark voor vijf dagen per week en eetpunt
D’n Bond voor twee.  Onze 25 gastheren en -vrouwen
zorgden voor een warm onthaal en serveerden de
maaltijden.

TIJDELIJK EXTRA THUISBEZORGING
Toelichting:
In week 5 t/m 25 zijn de
maaltijden van de deelnemers van de eetpunten
thuisbezorgd.

Aantal menu's per week per eetpunt 2021
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Toen onze eetpunten dicht moesten wegens de coronamaatregelen hebben wij onze thuisbezorging flink
opgeschaald. Van begin februari tot juli hebben de
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Eetpunt Sele

Eetpunt Ligt

Eetpunt Bond

Eetpunt Rundgraafpark

Aantal menu's per week per route bezorgd

Foto’s: Veldhovense vakgroep
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NIEUWE COÖRDINATOR
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Per november 2021 heeft Veldhopper een
nieuwe coördinator gekregen. Deveny Koch is
nu uw aanspreekpunt voor ritten of wanneer
u vrijwillig chauffeur wilt worden.
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“Ouder worden is niet het inhalen
van een verloren jeugd, maar een
nieuwe fase van kracht en mogelijkheden (Betty Friedan).”

Onze ouderenadviseurs zijn er voor inwoners die vastlopen of vragen hebben op het brede gebied van ouder
worden (welzijn, wonen en zorg). Door de juiste verbindingen te leggen ontvangt een oudere het antwoord dat
bij hem of haar past. We bieden maatwerk, versterken
het netwerk van de inwoner en werken wijkgericht.
Daarbij zoeken we de samenwerking op met huisartsen,
verenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, politie, ziekenhuizen en woningstichtingen.

LANGER THUIS EN EENZAAMHEID

PREVENTIE

AANDACHT VOOR VEILIGHEID

We denken graag met inwoners mee hoe ze op een
prettige manier langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
Dit realiseren we onder meer met de volgende programma’s: informerend huisbezoek, thema- en filmbijeenkomsten, Dementie Café, Dementheek en cursussen zoals
Grip en Glans en Creatief Leven.

SWOVE biedt ondersteuning aan inwoners die om welke
reden dan ook slachtoffer zijn geworden van diefstal,
online financieel afpersen of een babbeltruc. We werken
hierin samen met diverse partijen zoals politie en slachtofferhulp.

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.

OUDERENADVISERING IN 2021:
• 407  cliënten (in 2020 144 cliënten)
• Waarvan 51 nieuwe cliënten
• 1739 gesprekken

ONZE KENNIS IS BREED
Ouderenadviseurs van SWOVE hebben gedegen kennis
van dementie, voorkoming van eenzaamheid, (prettig)
ouder worden, verlies en rouw, veiligheid in en om de
woning, zorg, welzijn, beweging en huiselijk geweld.
We werken volgens de positieve gezondheidsleer, een
benadering binnen de gezondheidszorg die niet de
ziekte maar een goed leven van ouderen centraal stelt.
De nadruk ligt niet op beperkingen of ziekte, maar op
veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van
de mens zelf.
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CLIËNTONDERSTEUNING

INFORMERENDE HUISBEZOEKEN

Onze ouderenadviseurs zijn inzetbaar als cliëntondersteuner: iemand die naast een inwoner staat, mee kan
gaan naar gesprekken en met hem of haar meedenkt.
Cliëntondersteuners hebben kennis over welke zorg,
hulp, of middelen iemand nodig heeft. Zij  weten waar  
deze te vinden zijn. Op deze manier helpen ze inwoners en mantelzorgers om de regie over hun eigen
leven te behouden en/of te ondersteunen.

Wanneer Veldhovenaren 80 of 85 jaar worden sturen
we een verjaardagskaart met de vraag of zij een informerend huisbezoek op prijs stellen.
In de eerste helft van 2021 zijn onze ouderenadviseurs
in hun eigen wijk 245 inwoners gaan opzoeken aan de
deur. 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.
In de tweede helft van het jaar zijn onze vrijwilligers
van het informerend huisbezoek weer op pad gegaan.
Zij hebben 186 gesprekken gevoerd met de inwoners.
We hebben ook nieuwe vrijwilligers geworven voor de
informerende huisbezoeken. Hun scholingstraject is
gestart in 2021 en wordt afgerond in 2022.

Foto: De geschoolde vrijwilligers
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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.

“Wil ik aansluiten bij een mens
met dementie. Dan is het belangrijk
dat ik eerst de mens zie.”
(Citaat: Luc Pluijmen)

INFORMATIEPUNT DEMENTIE

DEMENTIE CAFÉ

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, aan vrijwilligersorganisaties en professionals
in zorg, welzijn, wonen, winkelwezen of bedrijfsleven.

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 organisa-

ties. Maar gaan zeker ook voor verrassingen door zo nu
en dan prominente persoonlijkheden te laten spreken.
In 2021 hebben we twee Dementie Café’s georganiseerd:
in september en november met ruim 80 bezoekers. In
de periode dat door corona geen fysieke bijeenkomsten
mogelijk waren hebben we geïntereseerden digitaal geïnformeerd. We maakten zelf video’s en deelden deze op
Facebook, Instagram en onze website. Ook hebben we
de video’s uit ‘Dementie on Tour’ weer in kunnen zetten.
Dit zijn opnamen, gemaakt door Omroep Veldhoven,
waarin we in gesprek gaan met gastsprekers en ondersteunende diensten.

ACTIE WARM ZOMERWEER

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

Ter voorbereiding op stijgende temperaturen
hebben we de campagne ‘Warm Zomerweer’
bedacht. Met een ondersteunenende folder
waarin het hitteplan wordt beschreven en wat
te doen bij warm (zomer) weer. In 2021 hebben we weinig erg warme dagen gehad, maar
er liggen nog genoeg folders klaar voor een
volgende hittegolf!

DEMENTHEEK
In de Dementheek (gevestigd in de bilbiotheek) komen
kennis en ontmoeting samen. Hier vind je informatie en
boeken 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. SWOVE is verantwoordelijk voor de
werving, selectie en scholing van vrijwilligers voor de
Dementheek.
Tot september is de bibliotheek verplicht gesloten geweest door corona. Gelukkig mochten daarna de deuren
weer open. Vanaf dat moment waren Veldhovenaren
iedere maandagmiddag welkom bij de Dementheek.
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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.

RESPIJT OP MAAT

VRIJWILLIG TER ZIJDE

STEUNNETWERKEN

Een van de diensten binnen SWOVE is Vrijwillig Ter Zijde
(VTZ). Hierin werken 20 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 2021 werden 35 huishoudens door de vrijwilligers van VTZ ondersteund.

In 2021 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.

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.

KERSTWANDELING 2020
Uitzonderlijke situaties vragen om creatieve
oplossingen. Een Kerstviering met alle vrijwilligers zat er in 2020 niet in, maar daarvoor in de
plaats hebben we in de kerstvakantie een kerstwandeling uitgezet met een quiz. Veel van onze
vrijwilligers hebben de wandeling gelopen en de
quizvragen beantwoord. In januari 2021 hebben
we uit alle inzending een winnaar getrokken en
hem verblijd met een leuke tas vol cadeautjes en
verrassingen!
Foto: Bert G prijsuitreiking
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MANTELZORGWAARDERING 2021

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.
Bij sommige activiteiten mag degene voor wie men
zorgt mee maar dat hoeft niet.  

Wanneer een inwoner bij SWOVE geregistreerd staat
als mantelzorger (en zorgt voor iemand in Veldhoven)
ontvangt hij/zij ieder kalenderjaar een mantelzorgwaardering van de gemeente Veldhoven. SWOVE zorgt
voor de verdeling van deze waardingen. Dit zijn cadeaubonnen voor  het Citycentrum of de Kromstraat. Een
gemeentelijk bedankje voor alle goede zorgen.

MEER PERSOONLIJK CONTACT
Mantelzorgers die bij ons staan ingeschreven spreken
we regelmatig: tijdens inloopmomenten, vooral op afspraak en bij onze activiteiten. Tijdens corona hebben
we meer telefonisch contact gezocht en zijn we vaker
op huisbezoek geweest. Als iemand dat wilde hebben
we samen gewandeld. Dit werd erg gewaardeerd.
In 2021 hebben we 1114 individuele contactmomenten gehad. We spraken de mantelzorgers ook langer
dan voorgaande jaren.

In 2021 hebben we 1904 mantelzorgwaarderingen
verstrekt. Dat is 10% meer dan in 2020.
De verdeling was als volgt:
• 1420 pluswaarderingen
• 340 standaardwaarderingen
• 144 waarderingen voor jonge mantelzorgers
(t/m 24 jaar)

MANTELZORGERSBESTAND

MANTELZORG IN CIJFERS

We hebben actief beleid gevoerd om ons mantelzorgbestand up to date te houden. Op 31 december 2021
stonden 1885 mantelzorgers bij ons geregistreerd. Dit
is een groei van 9,5% vergeleken met 2020.

•
•
•
•

1885 mantelzorgers
70% is vrouw
1114 individuele gesprekken
30765 minuten ondersteuning en advies

TAKEN MANTELZORGERS WORDEN
ZWAARDER

ACTIVITEITEN
Om contact te houden met de mantelzorgers hebben
we de eerste helft van het jaar maandelijks een informatiemail gestuurd en digitale activiteiten aangeboden. Zo hebben we onder meer yogavideo’s laten
maken ter ontspanning en gedeeld via YouTube. Deze
zijn goed bekeken. In juni zijn de fysieke activiteiten
weer gestart. In de zomer hebben we op het terras
van Ludiek en bij de Beleveningstuin gezellige middagen georganiseerd. Met in totaal 30 fysieke activiteiten hebben we 330 deelnemers bereikt. Bij veel
activiteiten maken we gebruik van vrijwilligers die de
rol van gastvrouw op zich nemen.

De problematiek die we in 2021 met mantelzorgers
bespraken werd steeds zwaarder:
• Overbelasting omdat de mantelzorgtaken steeds
zwaarder worden
• Ontbreken van goede begeleiding, dagbesteding
of zorg
• Gemis aan activiteiten en sociale contacten door
corona
• Grote psychische problemen (o.a. zelfdoding)
• Rouwverwerking
Vanaf april hebben we extra aandacht besteed aan
verlies en rouw bij mantelzorgers die zich uitschreven.
Dit werd erg gewaardeerd.

EXTRA OPSTEKERS VOOR MANTELZORGERS IN 2021
• Cadeautje van Gemeente Veldhoven voor
jongere mantelzorgers die voor een kind zorgen
• Paaseitjes van Jumbo op de Burg. van Hoofflaan
(240 mensen hebben dit opgehaald)
• Vaderdagattentie van Jumbo op de
Burgemeester van Hoofflaan
• Gratis stickerboek ‘Veldhoven 100 jaar’

“Wat fijn dat er aandacht is.
Als ik zelf moet komen denk ik niet
dat het er van gekomen zou zijn.”
(Reactie van een mantelzorger)

Foto: De activiteiten zijn in de zomer gewoon
doorgegaan
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MOOIE MANTELZORG MOMENTEN
(MMM’S)

JONGE MANTELZORGERS
Samen met Cordaad Welzijn hebben we vier activiteiten georganiseerd voor drie verschillende leeftijdsgroepen: onder de 12, boven de 12 en boven de 16
jaar. In totaal hebben 60 jongeren meegedaan. Bijna
iedereen kwam met een vriend of vriendin. We hebben, in het kader van mantelzorg, samengewerkt met
IVN, Art4you, Bijenhouders vereniging St. Ambrosius,
Cordaad Welzijn, Museum ’t Oude Slot, Jumbo Burg. v
Hoofflaan, Citycentrum en gemeente Veldhoven.

Voorheen organiseerden we de Week van de Mantelzorg. Nu organiseren we door het jaar heen MMM’s
(verwenmomenten). In 2021 mochten vanaf juni weer
MMM’s plaatsvinden. We hebben toen meer activiteiten georganiseerd dan normaal, in bovendien een
korter tijdsbestek. Ondanks restricties op groepsgrootte hebben we in totaal toch 114 enthousiaste deelnemers ontvangen.

LOKALE RESPIJTZORG:
ER EVEN SAMEN UIT
In september zijn we samen met museum ’t Oude
Slot een nieuwe lokale respijtzorgactiviteit gestart:
‘Ontmoeting in museum ’t Oude Slot’. Ontspanning én
zingeving voor mantelzorgers. Dit bleek een succes te
zijn. Degene voor wie men zorgt was ook welkom.

RESPIJTACTIVITEITEN
			
		
aantal keer
			
		

aantal
deelnemers

alleen

samen

Samen eten even alles vergeten
(82 % kwam samen en 18 % alleen)

3

60

6

27

Ontmoeting in ‘t Slot
(44% komt samen en 55 % alleen)

8

69

27

21

Totaal
(60 % komt samen en 40 % alleen)

11

129

33

48

MANTELZORGERS IN GESPREK MET WETHOUDER VAN DONGEN
In het voorjaar snakten veel mensen naar ‘elkaar
ontmoeten’. Met een groep bij elkaar komen zat
er helaas niet in. Daarom had Steunpunt Mantelzorg een alternatief bedacht: een digitale ontmoeting tussen mantelzorgers en wethouder Mariënne van Dongen. Op 24 maart was het zover
en ging de wethouder een uur lang in gesprek
met mantelzorgers die ingelogd waren.
Het was natuurlijk anders contact maken dan
samen in een ruimte met koffie/thee en wat lekkers. Maar de digitale ontmoeting was zeker een
geslaagde ervaring!
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“Ik weet niet wie het contact meer gemist heeft,
de cliënt of ik als vrijwilliger!”
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

SAMEN WANDELEN WE WEKELIJKS

Begin 2021 startten we in lockdown. Tijdens de lockdown is er wekelijks contact geweest tussen deelnemers en vrijwilligers; ofwel telefonisch, ofwel met een
bezoekje aan de deur of een wandelingetje. Wekelijks
werd een ‘thuisopdracht’ bezorgd bij de deelnemers
met puzzeltjes, quiz of bijvoorbeeld een mandela om
te kleuren.

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.

In 2020 is het project ‘Samen wandelen we wekelijks’
gestart. We koppelden cliënten aan een vrijwilliger
om wekelijks een stukje te wandelen en een praatje te
maken. In de lente konden de reguliere ontmoetingsactiviteiten van SWOVE weer opstarten. Eén client
heeft door dit project voortaan een vaste wandelpartner gevonden.

Per 1 juni 2021 zijn we weer gestart, onder strenge
restricties. Zo mochten er maar vier of vijf deelnemers
per groep deelnemen in plaats van acht. Dat vroeg
veel extra tijd en inzet van iedereen, ook van onze
vrijwilligers. Voor de deelnemers waren deze bijeenkomsten erg belangrijk. Het elkaar weer ontmoeten,
contact hebben, samen eten, er even uit zijn, dat werd
enorm gewaardeerd. Tot eind 2021 hebben we op
deze manier gewerkt.

Foto: Fotogroep Veldhoven
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ALLEEN KOFFIE
BELEVINGSTUIN: NIEUWE BEWEGINGTOESTELLEN
In samenwerking met de Bijenhoudervereniging St-Ambrosius, gemeente Veldhoven en
andere lokale partijen is er een prachtige Belevingstuin aangelegd. Deze tuin vormt een
ontmoetingsplaats voor Veldhovenaren o.a. voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een plek waar ruiken, proeven, horen, zien en bewegen centraal staat. 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 moeders met kinderen,
avondwandelaars en fitclubjes die even uitrusten door te beleven. Dit jaar hebben we
beweegtoestellen toegevoegd én een muziektoestel dat bij kinderen erg in trek is.

contacten en ouderen met beginnende dementie.
Tweewekelijks kunnen mensen genieten van koffie, wandelen door de Belevingstuin of samen dingen doen. Bij
minder weer wijken ze uit naar clubhuis ‘het Raethuis’.
Deelnemers melden zich vooraf aan bij Ambrosius en/of
SWOVE. De belangstelling is groeiende.

De activiteit ‘Alleen koffie’ vond iedere twee weken
plaats met een groep van 14 deelnemers en vier vrijwilligers. Onder het genot van een kopje koffie of thee
hebben de deelnemers contact met elkaar. Wanneer
ontmoeten niet mogelijk was door corona hielden de
vrijwilligers telefonisch contact met de deelnemers.
Soms was er extra ondersteuning nodig. Dan nam een
ouderenadviseur contact met hen op voor verdere
ondersteuning. Onze vrijwilligers zijn erg betrokken bij de
groep. Dat bleek ook uit hoe ze iedereen verrasten met
een zelfgemaakt/gesponsord kerstpakket. Daar waren de
deelnemers erg blij mee!

ONTMOETING IN DE WIJK
Samen met Oktober organiseren we ‘Ontmoeting in de
wijk’. 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 de activiteit te treffen en een netwerk
op te bouwen en/of te verstevigen. In 2021 heeft deze
activiteit niet plaats kunnen vinden. Maar we hebben de
deelnemers van “Ontmoeting in de wijk” op de hoogte
gehouden via brieven, telefonisch contact of persoonlijke gesprekken. De deelnemers misten deze activiteit
enorm!

GROEN DOET GOED
Dagbesteding Bij-een in het Groen is een unieke samenwerking tussen Bijenhoudervereniging St-Ambrosius
en SWOVE. Een buitenplek voor ouderen op zoek naar

SAMEN DE DAG DOOR ANNO 2021
• 26 deelnemers, waarvan 14 nieuwe deelnemers
en 12 zijn gestopt
• 7 deelnemers komen tweemaal per week
• 35 intakes (vanaf juni)
-  12 mensen zijn gestart
-  12 mensen zijn verwezen naar een andere
    organisatie
-  5 mensen zijn gestart en later het jaar  weer
gestopt
-  6 mensen willen op een later tijdstip starten
• 22 gastvrije vrijwilligers
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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, cursus Grip en Glans 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 dierbaren of pensionering. Binnen
SWOVE zijn de ouderadviseurs geschoold om te
ondersteunen bij verlieservaringen. Deze gesprekken
worden als zeer waardevol ervaren.

INFORMATIEVE FILMPJES

SAMENÉÉN VELDHOVEN

Om eenzaamheid onder de aandacht te brengen heeft
SWOVE een informatieve videoreeks opgenomen en
gedeeld via social media. In deze serie komen een
elftal onderwerpen aan bod. Zoals het verschil tussen
eenzaamheid en sociaal isolement, feiten en cijfers,
eenzaamheid en vrijwilligerswerk, mantelzorg, online
en jongeren en informatie voor professionals. De serie
is te zien op: https://swove.nl/senioren/eenzaamheid/

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. De werkgroep Samenéén, met SWOVE als initiator, wil het
onderwerp bespreekbaar maken binnen Veldhoven.
Tijdens de Week tegen Eenzaamheid hebben we voor
extra aandacht gezorgd. Onze collega heeft die week
8 workshops en trainingen gegeven voor inwoners,
vrijwilligers, professionals van diverse organisaties.
Ruim 100 personen hebben hun kennis door deze
workshops verrijkt en er zijn enkele vervolggesprekken
uit voortgekomen. Ook ging de werkgroep Samenéén
meerdere dagen met een koffiekar de Veldhovense
wijken in om het onderwerp eenzaamheid te bespreken met passanten. Een mooie actie met vele interessante gesprekken.

CREATIEF LEVEN
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 op uit durven gaan. En nieuwe
contacten durven aan te knopen. Door onderlinge
gesprekken ervaren ze dat ze niet de enige zijn met
deze gevoelens.

“Soms is er zoveel wat we voelen
Maar zo weinig wat we kunnen
zeggen.”

De fysieke bijeenkomsten zijn in het najaar gestart.
Om de wachtende deelnemers aangehaakt te houden
hebben we ze tot die tijd wekelijks brieven gestuurd
met verschillende opdrachten en kennis over het
voorkomen van eenzaamheid. In 2022 wordt de cursus
afgerond.

(Citaat: Lutske Nijboer)

In 2021 hebben we in gesprekken meer accent gelegd
op dit onderwerp omdat veel mensen tijdens corona
een partner/familielid verloren zijn.

NIEUW: GRIP EN GLANS

BREITHEATER BINDT MEER DAN
DRAAD ALLEEN
In het breitheater komen wekelijks gemiddeld 25
deelnemers en vrijwilligers samen om actief te handwerken. Voor zichzelf of een goed doel. Tijdens de
coronaperiode waren de deelnemers betrokken bij
een mooie valentijnsactie:
• Hart onder de riem voor Veldhovenaren;
Heel veel hartjes zijn er gebreid, gehaakt en gevuld
met kersenpitten. Deze hebben we uitgedeeld aan
onze cliënten en vrijwilligers. Om ze -letterlijk- een
(warm) hart onder de riem te steken. Ook nemen onze
ouderenadviseurs de hartjes mee naar een informerend huisbezoek.

Samenéén Veldhoven is een samenwerkingsverband
tussen de gemeente Veldhoven, SWOVE, Cordaad
Welzijn, Lumens, Oktober en Zuidzorg. Samen hebben
we verschillende plannen ontwikkeld om in 2022 repeterend aandacht te geven aan eenzaamheid.

Door dit project hielden we frequent contact met
elkaar. En de deelnemers vonden het erg prettig om zo
van betekenis te kunnen zijn voor een ander.

“Door de gesprekken die ik hier heb
gehad, valt ineens een kwartje. Ik hoef
mezelf geen hoge lat op te leggen.
De prioriteiten zijn aan het verschuiven.
Wat therapeuten me niet duidelijk
konden maken, is me hier in de cursus
wel duidelijk geworden”.

In het najaar is de cursus Grip en Glans gestart,
een samenwerking tussen SWOVE, Cordaad Welzijn en Lumens vanuit de werkgroep Samenéén
Veldhoven. Het verliezen van je baan, een naaste
of je gezondheid zijn allemaal gebeurtenissen
die invloed hebben op je leven. In een zevental
bijeenkomsten kunnen de deelnemers weer een
positievere kijk op het leven krijgen. Samen zetten
we haalbare doelen en gaan deze realiseren. Voor
de één betekent dit een oude hobby opnieuw
oppakken en voor de ander een wandeling in de
buurt. Kleine doelen waar iemand aan werkt in
een kleinschalige en gemoedelijke sfeer, samen
met andere deelnemers.
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EXPLOITATIEOVERZICHT 2021

Met een team van 12 professionals (8,1 fte) en een
netwerk van 180 gedreven vrijwilligers zet SWOVE zich
dagelijks in om Veldhovenaren waardig en aangenaam
ouder te laten worden.

Baten
860.220
			
Lasten			
Inkoopkosten
98.017
Personeelskosten
575.874
Afschrijvingskosten
9.980
Huisvestingskosten
41.255
Organisatiekosten
91.235
Overige kosten
1.870
		
Totale lasten
818.231
			
Resultaat
41.989

Het bestuur van SWOVE bestond vanaf januari 2021 uit
zes bestuursleden.
De samenstelling van het bestuur in 2021:
- Dhr. H. (Henk) Coppens
voorzitter
- Dhr. R. (Rob) Goudvis
secretaris
- Dhr. M. (Tiny) Renders
penningmeester
- Mw. A. (Annelie) Kwakkelaar lid
- Dhr. P. (Peter) Bakers
lid
- Dhr. P. (Piet) Wijmans    
lid
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