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KLAAR VOOR ELKAAR
2020 was vanwege alle coronamaatregelen een uitdagend jaar 
voor de medewerkers en vrijwilligers van Welzijn Rivierstroom. 
Wij hebben in 2020 vooral gekeken naar wat wel mogelijk was 
om dienstverlening op maat te leveren. Actieve inwoners en 
vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar geweest. Zo hebben zij hun 
vrijwilligerswerk zo goed mogelijk voortgezet en daarnaast 
geholpen met het uitvoeren van specifieke projecten, zoals 
het verspreiden van corona-informatie onder alle inwoners in 
Lienden en gemeente Rhenen, het met een attentie bezoeken 
of bellen van inwoners met een klein netwerk, wandelen 
in de buitenlucht etcetera. In 2020 is gebleken dat we met 
de huidige communicatiemiddelen, ook al heeft het zijn 
beperkingen, toch contact konden onderhouden. 

‘KLAAR VOOR ELKAAR’  is de slogan waarmee wij ons werk 
samenvatten. Het betekent dat wij als organisatie zelf met 
advies of ondersteuning klaarstaan en inwoners met elkaar 
in contact brengen. 

Met dit jaarbericht 2020 wil ik je graag laten zien wie onze 
vrijwilligers zijn. Met een aantal voorbeelden van projecten en 
activiteiten, waar zij in 2020 bij betrokken waren. Het is een 
collage van wat de vrijwilligers zoal doen, waar zij goed in zijn 
en hun voldoening uithalen. 
Naast de professionals werken er onder de vlag van Welzijn 
Rivierstroom 196 vrijwilligers. Daarnaast maken ook actieve 
inwoners gebruik van onze ondersteuning. 
Vragen of opmerkingen bij dit jaarbericht? Ik hoor ze graag!

Jeannette Arends,
directeur Welzijn Rivierstroom

Colofon
Juni 2021 
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EXTRA AANDACHT  
VOOR MANTELZORGERS
In het voorjaar van 2020 werd Nederland geconfronteerd 
met de gevolgen van corona. Echte ontmoetingen werden 
onmogelijk, in het bijzonder voor kwetsbare mensen. Er 
kwamen al snel allerlei initiatieven op gang om toch met elkaar 
in contact te blijven.

Welzijn Rivierstroom hield onder andere contact met een 
bijzondere zorggroep: de mantelzorgers. De mensen waar zij 
voor zorgen behoren tot een kwetsbare doelgroep. Ankie: ‘We 
hebben een bel-lijn in het leven geroepen en de belrondes met 
mantelzorgers geïntensiveerd. De Mantelsteunpunten Buren 
en Neder-Betuwe organiseerden een bloemetjesactie om de 
mantelzorgers een hart onder de riem te steken.’

Ruim 75 mantelzorgers kregen een bloemetje overhandigd. 
Natuurlijk werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook 
even een praatje te maken. Ankie: ‘Sommige mantelzorgers 
vertelden dat het ophalen van het bloemetje een ‘uitje’ voor hen 
was. Zij misten het contact met anderen enorm.’ 

Ankie Bongers 
Sociaal werker en mantelzorg-  

en cliëntondersteuning  
gemeente Buren

‘In het contact met mensen heb ik 
openhartige, niet altijd makkelijke 

gesprekken. Toch ervaar ik altijd wel 
veel warmte. Het vertrouwen dat 

mensen in mij stellen vind ik iedere 
keer weer heel bijzonder!’

976 
mantelzorgers  

informatie  

en ondersteuning  

verleend
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VRIJWILLIGERS  
VERDER HELPEN
Toen Tanja van Laar (47) in de wijk Nieuw Meerten in Lienden 
kwam wonen was er geen speeltuin. Die zou er alleen komen 
als inwoners zelf de schouders eronder zouden zetten. ‘Toen zag 
ik de oproep voor de activiteitencommissie en ik dacht: mooi, 
kan ik meteen mijn stage-ervaring bij recreatieteams op diverse 
campings in de praktijk brengen.’ 

Tanja wordt het meest blij van activiteiten organiseren en de 
interactie met de kinderen. ‘Als er een mooie opkomst is en de 
mensen reageren enthousiast krijg ik daar energie van. Door 
corona is het stil geworden, maar we raken niet ontmoedigd en 
blijven bezig met nieuwe ideeën. In de zomer van 2020 besloot 
het bestuur van de speeltuin plotseling te stoppen. Dat was een 
hele klap. Alleen de activiteitencommissie was nog over. 

Aan Welzijn Rivierstroom hebben we toen veel gehad. Er kwam 
informatie, rust en we voelden ons begrepen. Het heeft ons uit 
het negatieve geholpen. Het was precies wat we nodig hadden.’

KLAAR 
 VOOR 

ELKAAR

CLAIRE VAESSEN
Vrijwilligers ondersteuner  

gemeente Buren
 

‘Er was gelukkig niet veel nodig om 
deze vrijwilligers verder te helpen: 

praktische dingen uitzoeken, 
antwoorden geven op vragen en 
heel belangrijk: er voor hen zijn. 
De overdracht van het oude naar 

het nieuwe bestuur is in harmonie 
verlopen. Samen met de speeltuin 
vormen zij de spil van een gezellige 

groep buurt bewoners.’
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OP HUISBEZOEK  
BIJ SENIOREN
Paula van der Meulen is vrijwilliger bij het project seniorenhuis-
bezoeken. ‘Gemeente Rhenen wilde weten hoe het staat met het 
welzijn van inwoners van 75 jaar en ouder. Met deze informatie 
willen ze het toekomstig seniorenbeleid uitstippelen. Daarom is er 
een vragenlijst ontwikkeld die ik met inwoners doorneem tijdens 
een huisbezoek. Mijn ervaring bij het CBS komt hierbij goed van 
pas.’ 

De reden dat Paula dit werk graag doet? ‘Ik vind het fijn om 
met andere dingen bezig te zijn dan alleen het gepensioneerde 
huishouden. Ik ontmoet mensen die ik anders niet tegen 
zou komen, dat geeft me voldoening. Bovendien geeft het 
vrijwilligerswerk structuur aan mijn dag.’ Paula heeft nog een tip 
voor nieuwe vrijwilligers: ‘Kijk van tevoren goed of het werk bij je 
past.’

230 
preventieve huisbezoeken  

in Rhenen door  

8 vrijwilligers 

JOLANDA HUIZINGA
Sociaal werker gemeente Rhenen

 
‘De vrijwilligers van het project 

Seniorenhuisbezoeken doen het 
veldwerk. Ik zorg ervoor dat ze hun 
werk goed kunnen doen. Ze kunnen 

bij mij terecht met vragen. Ik heb dan 
weer overleg met de gemeente over 

de voortgang. Ondanks corona kunnen 
we met de belrondes toch vinger aan 

de pols houden bij ouderen.’
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VAN EEN IDEE, NAAR PLAN, 
NAAR WERKELIJKHEID
Het zat al een tijdje in z’n hoofd, maar het duurde even voordat 
het plan van Dik van Dijk uit Ochten werkelijkheid werd. Dik: ‘Als je 
afhankelijk bent van een scootmobiel dan ervaar je vaker belem-
meringen en blijf je liever thuis. Daar wilde ik iets aan doen. Want 
hoe leuk is het om met een gelijkgestemden op pad te gaan? Dus 
zo geschiedde.’
 
‘Inmiddels zijn we zeker vijf keer op pad geweest met zeven 
mensen. Op het moment dat de horeca vanwege corona moest 
sluiten, konden we helaas niet naar het terras. We zijn een 
kwetsbare groep dus moesten we even pas op de plaats maken.’ 
Het geeft Dik voldoening als hij mensen die moeilijk uit huis 
komen letterlijk de drempel over kan helpen. ‘Daar doe ik het 
voor. Met behulp van Welzijn Rivierstroom heb ik mijn idee uit 
kunnen voeren. Ik krijg alleen maar positieve reacties!’

ANNELIEKE STEENBERGEN
Sociaal werker gemeente Buren

‘Ik heb Dik het zetje gegeven om zijn 
plan daadwerkelijk uit te voeren. Door 
lokaal de publiciteit te zoeken vonden 
we deelnemers. Het initiatief is zelfs 
opgepakt door De Gelderlander. Er 
is een positieve beweging op gang 

gekomen en Dik spreekt nu zelf 
actief mensen aan om mee te gaan. Ik 
krijg regelmatig foto’s te zien van de 

uitstapjes!’
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WORKSHOPS 
ORGANISEREN EN NIEUWE 
VRIENDSCHAPPEN
‘Wanneer ik in Kesteren woon ga ik aan mijn keukentafel 
creatieve workshops geven’, nam Corinna Nooder-Caminada 
zich voor toen ze een aantal jaren geleden met haar man vanuit 
Schiedam verhuisde. Al snel werd ze gevraagd om workshops 
te ondersteunen in het Huis van Kesteren. ‘Inmiddels organiseer 
ik vier keer per jaar een workshop. Ongeveer 25 dames deel van 
verschillende leeftijden en achtergrond nemen deel aan deze 
workshops. Hun overeenkomst? Dichtbij huis andere vrouwen 
ontmoeten en samen creatief bezig zijn.’ 

‘Het kost me een hoop tijd aan voorbereiding, maar mijn 
keukentafel is nu een hele grote tafel geworden! In de coronatijd 
heb ik mensen geholpen met het volmaken van het plaatjesboek 
‘Oud Neis uit Kesteren’. Zo was er toch nog een moment om 
anderen te ontmoeten. Ik heb met hulp van Welzijn Rivierstroom 
in een paar jaar een heel netwerk opgebouwd en er zijn zelfs een 
paar vriendschappen door ontstaan.’

ESTHER MORREN
Sociaal werker  

gemeente Neder-Betuwe
 

‘Ik heb Corinna ondersteund bij 
het organiseren van de workshops, 

het vinden van deelnemers en 
vrijwilligers die haar weer konden 

helpen tijdens de workshops. Doordat 
ik op de achtergrond aanwezig was 
kon zij in de spotlight staan, doen 

waar ze goed in is. Ook als het even 
tegenzit ben ik een luisterend oor.’

KLAAR 
 VOOR 

ELKAAR
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FREDERIKE BURGERS 
Sociaal werker  

gemeente Neder-Betuwe
 

‘Ik heb Cees geholpen met de  
promotie van zijn schilder lessen en 
het vinden van nieuwe leden. Ook 
kon ik hem ondersteunen bij het 

aanvragen van subsidie en het vinden 
van een geschikte ruimte om de 

lessen te geven. Als Cees vragen had 
belde hij mij altijd op. Een bevestiging 
dat ik goed benaderbaar ben. Iets wat 

ik heel belangrijk vind.’

TALENT ONTDEKKEN EN 
INZETTEN VOOR ANDEREN
Cees Smit is 59 jaar en woont in Opheusden. Op zijn 42e 
veranderde zijn leven in één klap: hij kreeg een hersenbloeding. 
‘Toen ik na drie weken bijkwam voelde het alsof ik een tweede 
kans kreeg. Tijdens mijn revalidatie drukte een docent aan de 
kunstacademie een stuk houtskool in mijn handen. Toen kwam 
ik erachter dat ik talent had voor tekenen en schilderen. Een 
vrijwilligster van de koffieochtend opperde om mijn teken- en 
schildertalent in te zetten.’

‘In het begin gaf ik schilderles aan één man. Al gauw bleek  
er veel meer animo te zijn. Inmiddels bestaat de schilderclub  
vijf jaar, elke week geef ik schilderles aan jong en oud. Het geeft  
me voldoening als mensen met een glimlach naar huis gaan. Door 
corona was 2020 wel wat anders. Schilderen met een mondkapje 
op en met anderhalve meter afstand is toch minder leuk. Ik mis 
de gezelligheid en de sociale contacten enorm. Maar gelukkig heb 
ik mijn uitlaatklep nog: schilderen.’

11 
voltijdsbanen, waarvan 9 voor uitvoerend werk en 2 voor directie en ondersteuning
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MARIEN VAN SCHIJNDEL
Opbouwwerker gemeente Buren 

‘Als opbouwwerker actief in onder 
andere Rijswijk kwam ik Stella tegen. 

Ik zag meteen dat ze veel in haar 
mars had. Dus bij mijn idee voor 

een bewaarblikjescampagne voor 
ouderen, vroeg ik haar om dat in 

Rijswijk te organiseren. Stella geeft 
soms nuchter tegengas. Dat houdt me 

lekker scherp.’   

OUDEREN BEZOEKEN  
MET BEWAARBLIK 
‘Ouderen fleuren echt op als je langskomt om een praatje met 
ze te maken’, merkt Stella van Dijk. Als vrijwilliger in Rijswijk 
bezoekt ze maandelijks een aantal oudere inwoners voor de 
Bewaarblikjescampagne voor ouderen: ‘Goed Gaan in Buren’. 

Stella: ‘Ik sta positief en actief in het leven. Ik schilder voor 
mijn plezier. Contact met andere mensen vind ik minstens zo 
belangrijk. Eigenlijk vind ik het vanzelfsprekend. Ik doe al heel 
lang vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld voor Ducati Club Nederland, 
waar ik ooit via mijn man in rolde. Een mens moet bezig blijven 
vind ik, ook als het soms tegenzit. Toen ik in Rijswijk kwam wonen 
was het ook een manier om mensen in dit dorp te leren kennen. 

Ik ben door Marien van Welzijn Rivierstroom gevraagd om aan 
deze leuke bewaarblikactie in coronatijd mee te doen. Dat ik 
hiermee iets voor een ander kan betekenen geeft mij voldoening.’

KLAAR 
 VOOR 

ELKAAR
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9 
corona-acties  

uitgevoerd

EXTRA HULP  
IN CORONATIJD 
In coronatijd was het welzijn van inwoners van gemeenten Rhenen, 
Buren en Neder-Betuwe voor Welzijn Rivierstroom extra belangrijk. 
We hebben allerlei initiatieven en ondersteuningsmogelijkheden 
op onze website in kaart gebracht. Ook zijn er allerlei initiatieven 
ontstaan om (kwetsbare) mensen te ondersteunen.

Neder-Betuwe: Extra contact met kwetsbare bewoners
In gemeente Neder-Betuwe hebben we vrijwilligers gestimuleerd 
om extra contact met kwetsbare mensen te hebben. Denk aan 
ouderen, mensen met een beperking en migranten. Dat was nodig 
omdat mensen zich in coronatijd extra eenzaam en angstig voelden. 
Annelieke: ‘De vrijwilligers zijn met regelmaat langs de deuren 
geweest. Vaak met een attentie zoals aardbeien, die aanleiding 
waren om met elkaar in gesprek te gaan over gezondheid en leefstijl. 
Of een puzzel die daarna ook weer belcontact opleverde. 

Naast de financiële- en gezelschapsmaatjes ontstonden er zo ook 
wandel-, taal- en sociale maatjes.” Dit alles heeft geleid tot een 
lokale werkgroep eenzaamheid ‘Samen is leuker’ die nu structureel 
acties gaat uitvoeren, zoals de opzet van Lief & Leedstraten.

CORONA
INFORMATIE 

EN HULP

KLAAR 
 VOOR 

ELKAAR
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Buren en Neder-Betuwe: Bellijn
In gemeente Buren en Neder-Betuwe is direct nadat corona in 
Nederland kwam een bellijn opgericht. Mensen die behoefte hadden 
aan een praatje, het delen van gevoelens of een peptalk konden 
hier terecht voor een luisterend oor. Dat bleek voor sommige heel 
belangrijk te zijn, zij konden hun verhaal niet altijd kwijt bij familie of 
vrienden. Ze ervaarden dit als een onmisbaar steuntje in de rug. 
Na 6 maanden is de bellijn stopgezet. Ankie: “Het aantal bellijnen 
in Nederland bleek enorm. Onze gedachte was: het maakt niet 
uit welke organisatie de bellijn uitvoert. Lokaal waren er goede 
alternatieven, dat hebben we toegejuicht en mensen doorverwezen. 
Een aantal mensen heeft wel nog contact met de ouderenadviseur 
van Welzijn Rivierstroom.”

Buren: vrijwilligers ondersteunen en hulppunt Lienden open
Ook voor vrijwilligers was het soms moeilijk om in contact te 
blijven met hun hulpvrager of maatje. De sociaal werkers van 
gemeente Buren hebben daarom alle vrijwilligers geïnformeerd 
over de maatregelen en gebeld om te vragen hoe het ging. Het 
maken en uitdelen van een flyer over corona leverde een aantal 
nieuwe vrijwilligers op die zich hebben ingezet bij hulpvragen zoals 
boodschappen doen.
Ook konden mensen met vragen op afspraak terecht in hulppunt 
Lienden. Magda: “Sommige hulpvragen kunnen nou eenmaal niet 
wachten. Er is dan ook goed gebruik gemaakt van het hulppunt. 
Daarnaast hebben we mensen geholpen met de belastingaangifte, 
door de gegevens op te halen aan de deur en te werken via een 
machtiging.”

Magda en Claire,  
dorpswerkers Welzijn Rivierstroom

Buurtbemiddeling  in Rhenen komt van  de grond met  
23 aanvragen  en 7 vrijwilligers
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MARJOLEIN SIEBELINK
Sociaal werker gemeente Rhenen

 
‘Rob Jansen gaf eerder 

striptekenlessen in de Buurtgarage, 
maar schildert ook graag. Daarom 

hebben we samen Schilderen met Rob 
opgezet. Speciaal voor kinderen van 9 
tot 12 jaar. Binnen twee dagen zat de 
eerste groep al vol. Het is een feestje 
om samen met Rob deze leuke lessen 
voor leuke kinderen te organiseren!’

SAMEN SCHILDERLESSEN 
ORGANISEREN  
IS EEN FEESTJE
Rob Jansen is een actieve vrijwilliger bij de Cuneragilde en 
het Stadsmuseum als sociaal werker Marjolein hem ontmoet. 
Van kleins af aan tekent Rob. Hij leert zichzelf de technieken 
aan en woont samen met zijn vrouw een tijd in Frankrijk, waar 
ze rondkomen van zijn teken- en schilderkunst. Robs wens: 
tekenlessen voor kinderen. In 2020 organiseren Rob en Marjolein 
Striptekenen voor kinderen in de Buurtgarage. Het is direct een 
groot succes! 

Rob: ‘Ik vind het prachtig om te zien dat ik kinderen met simpele 
trucjes en aanwijzingen échte mannetjes kan laten tekenen. Ze 
zien snel resultaat en hun plezier in tekenen neemt alleen maar 
toe. Daar word ik op mijn beurt ook weer enthousiast van!’ Rob is 
van huis uit vervoers- en verkeerskundige en illustreert daarnaast 
voor tijdschriften. De teken- en inmiddels ook schilderlessen 
voor kinderen inspireren hem. ‘Ik geniet ontzettend van hun 
uitspraken en enorme fantasie.’ 

De buurtgarage in 

Rhenen Hoog opgeknapt 

en activiteiten gestart 

samen met inwoners en 

organisaties
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KLAAR 
 VOOR 

ELKAAR
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100% INZET VOOR STEUN 
BIJ ROUWVERWERKING
Gedeelde smart is halve smart, vond Henny Keij-van Kaam 
uit Kerk-Avezaath toen zij zich als vrijwilliger rouwverwerking 
aanmeldde. Henny: ‘Mijn man was overleden en ik merkte dat 
je je verhaal niet 5 maar wel 25 keer wil vertellen. Je familie en 
vrienden zijn er voor je als een dierbare overlijdt, maar na verloop 
van tijd neemt die aandacht af. Terwijl dan pas eigenlijk de 
emoties loskomen.’ 

Henny biedt een luisterend oor aan mensen die hetzelfde hebben 
meegemaakt. Ze deelt, als daar behoefte aan is, haar ervaringen. 
‘Afhankelijk van het proces hebben we soms wel een jaar contact. 
Steun en begrip zijn zo ontzettend belangrijk. Je gaat door allerlei 
fasen en ik ondersteun mensen daarbij. Het vrijwilligerswerk 
geeft me enorm veel voldoening. Regelmatig een 1-op-1 bezoek, 
wat gelukkig mogelijk was in tijden van de lockdown, helpt 
echt. Herkenning, bespreekbaar maken en samen op pad naar 
acceptatie en een nieuwe invulling van je leven. Je staat er niet 
alleen voor!’

479 

inwoners van  Buren, 

Neder-Betuwe en 

Rhenen aan burenhulp of 

informele zorg gekoppeld  

(Buren 251, Neder-Betuwe 

224, Rhenen 165)

ANKIE BONGERS
Ouderenadviseur en 

mantelzorgondersteuner  
gemeente Buren

 
‘Henny en ik hebben regelmatig 

contact. We zoeken elkaar op als dat 
nodig is. Ik vind het heel belangrijk 

dat er sprake is van openheid en 
vertrouwen in het werk dat we 

beiden leveren. Henny heeft veel 
levenservaring en ik ben blij dat zij als 
vrijwilliger bij ons actief is. Zij zet zich, 

net als ik, voor de volle 100% in.’

KLAAR 
 VOOR 

ELKAAR
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ALS VRIJWILLIGER HOEF 
JE NIET ALLES TE WETEN
Jan Ritzema woont in Lienden en is vrijwilliger bij het financieel 
spreekuur. Ook helpt hij mensen om de thuisadministratie op 
orde te houden. ‘Ik wil mij inzetten voor mensen die hulp nodig 
hebben op gebied van financiën en belastingen. We leven in een 
ingewikkelde maatschappij met veel regels en bureaucratie. Niet 
iedereen is in staat zijn of haar weg daarin te vinden.’ 

Jan zorgt dat mensen hun probleem zelf kunnen oplossen. ‘Als ik 
het begrijpelijk maak, ben ik al een heel eind’, zegt Jan. Hij heeft 
tien jaar in de rechtshulpverlening gewerkt en ook vrijwilligers 
gecoördineerd. ‘Ik ben blij als het probleem is opgelost en de 
oorzaak is weggenomen. Als vrijwilliger hoef je overigens echt 
niet alles zelf te weten. Doorverwijzen op het juiste moment 
werkt ook. Er zijn ook altijd nog collega-vrijwilligers die je kunt 
raadplegen.’  

41 
nieuwe  

vrijwilligers

MAGDA BAKKER
Sociaal werker gemeente Buren

 
‘Ik zorg dat alle faciliteiten aanwezig 

zijn voor Jan en zijn collega-
vrijwilligers, zodat zij zich kunnen 

concentreren op inwoners met een 
hulpvraag. Zelf ben ik ook altijd 

aanwezig, zodat ik kan inspringen 
wanneer er meer speelt. Na afloop 

van het spreekuur evalueren we altijd 
even.’



16

KINDEREN KLEUREN VOOR 
EENZAME OUDEREN
Toen de gemeente berichten plaatste op Facebook over het 
thema eenzaamheid, reageerde Anja van Groningen-Berends 
uit Dodewaard direct. ‘Ik wil graag dat inwoners weer meer naar 
elkaar omkijken en het warme gevoel in de dorpen terugkomt. Ik 
dacht: laten we kleurplaten maken van onze dorpen die kinderen 
in kunnen kleuren. Die bezorgen we dan weer bij oudere mensen 
in de buurt. Welzijn Rivierstroom nam contact op en hielp mij bij 
het uitvoeren van mijn idee.’ 

Anja vond zelf een illustrator, drukker en legde contact met 
het voedselbankinitiatief GEEV. Zij zorgden ervoor dat er een 
kleurplaat met kleurpotloden in het voedselpakket meekon. ‘De 
tijd waarin dit speelde maakte het extra bijzonder. Het waren de 
donkere dagen in december. Corona maakte de eenzaamheid 
voor sommige mensen extra zwaar. Hoe mooi is het dan om 
een ingekleurde kleurplaat te krijgen in je brievenbus met een 
persoonlijke boodschap erop?’ 

FOLKERT KOOISTRA 
Sociaal werker  

gemeente Neder-Betuwe
 

‘Inwoners aan zet, zo hoort het. Anja 
heeft in haar eentje de winterkleur-

plaat actie opgezet en uitgevoerd. Mijn 
rol was om Anja te ondersteunen daar 

waar ze mijn hulp bij wilde hebben, 
ik sloot aan bij haar kracht. De 

website inrichten, meedenken, soms 
afremmen en vragen of ik nog iets 

voor haar kon doen.’

KLAAR 
 VOOR 

ELKAAR
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VRIJWILLIGERS 
ONDERSTEUNEN MET 
INFORMATIE EN SUPPORT
Gea Smalburg uit Elst richtte drie jaar geleden de Lay-Aut Club op. 
‘Mijn zoon heeft autisme. Voor hem is het niet makkelijk om contact 
te maken en vriendschappen te onderhouden. Ik wilde  jongeren 
zoals hem daar graag bij helpen. In het begin had ik geen idee hoe 
ik dat kon doen. Welzijn Rivierstroom heeft me op weg geholpen. 

Jolanda Huizinga hielp mij te groeien in mijn rol. Het is toch een 
beetje mijn kindje en delegeren is voor mij echt nieuw. Kitty van 
den Hoek heeft me weer geholpen met het vinden van vrijwilligers. 
Zij was degene die mij tipte over de workshop Wervend Schrijven, 
waardoor we onze club goed konden presenteren op de website 
van de gemeente.’ 

Door corona kunnen de jongeren in 2020 helaas niet samen-
komen in buurthuis de Westpoort. Gea: ‘Afgelopen zomer is er 
nog wel een leuke toneeltocht georganiseerd voor alle gezinnen. 
Ik hoop dat deze jongeren door de club ontdekken wat duurzame 
vriendschappen zijn en ervaren dat contact maken oké is.’

KITTY VAN DEN HOEK
Sociaal werker gemeente Rhenen

 
‘Als verenigingsondersteuner leg ik 

mijn oor te luister bij vrijwilligers 
en hun organisaties. Zodat zij de 

informatie en support krijgen die ze 
nodig hebben om hun initiatieven 

goed te kunnen organiseren en 
voor het voetlicht kunnen brengen. 

Daarom organiseerde ik een 
schrijftraining: zodat verenigingen 

met wervende teksten meer mensen 
bereiken.’

18 
workshops voor vrijwilligers in Buren, Neder-Betuwe en Rhenen gegeven
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MEER BEKENDHEID  
VOOR ACTIVITEITEN 
An van Vliet en Joop van Brenk kennen elkaar al sinds hun jeugd. 
Samen zijn ze contactpersonen van de Meer Bewegen voor 
Ouderen-club in Eck en Wiel. Met veel plezier. Joop: ‘In het begin 
van 2020 konden we nog op afstand van elkaar gymmen en een 
kopje koffie drinken. Later konden we alleen nog buiten sporten, 
niet mijn ding, maar anderen vonden het wel erg leuk.’ De club 
brengt veel meer dan alleen beweging. An: ‘Via de club houden 
we contact met de deelnemers. Als het nodig is, gaan we zelfs op 
ziekenbezoek.’ 

Het vrijwilligerswerk geeft 
An en Joop een goed 
gevoel. An: ‘Ik ben blij dat 
ik dit kan en mag doen. Ik 
hoop dat hierdoor mensen 
in beweging blijven. Het 
zou leuk zijn als er meer 

jongere mensen aansluiten.’ 
Joop wordt vooral blij van de 

contacten. ‘Ik woon buitenaf maar ben graag onder de mensen. 
Door de MBvO-club houd ik contact. Het werk moet wel uit je hart 
komen, anders kun je er beter niet aan beginnen!’

MARRY PIKKER
Sociaal werker gemeente Buren

‘Niet altijd hebben vrijwilligers hulp 
nodig bij de organisatie. An en Joop 

weten het allemaal prima zelf te 
regelen. Bij Welzijn Rivierstroom 
help ik mee om activiteiten meer 

bekendheid te geven. Zo plaats 
ik regelmatig informatie op onze 

website en lever nieuwsberichten aan 
bij de krant. En lopen vrijwilligers toch 

ergens tegenaan of zijn er vragen? 
Dan ben ik er voor ze en help ze graag 

op weg.’  

11.533 
websitebezoekers
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WIE HEB IK AAN DE LIJN?
Bel je met Welzijn Rivierstroom? Dan is de kans groot dat je 
Karin Post of Elly Baauw aan de lijn krijgt. Karin is het eerste 
aanspreekpunt voor de telefoon en de mail. Karin: ‘Ik beantwoord 
vragen, zet diverse aanvragen in het systeem, vraag VOG’s aan 
en begeleid ook de Dag van de Mantelzorg in Neder-Betuwe. 
Ik ben een echte spin in het web dus.’ Karin wordt blij van het 
helpen van cliënten en het oplossen van problemen. ‘Bij Welzijn 
Rivierstroom hebben we een enorm netwerk. Het is altijd fijn als je 
kunt doorverwijzen naar de juiste mensen of de juiste organisatie.’ 
Corona had net als bij haar collega’s ook invloed op haar werk. 
‘Door thuiswerken raak je toch een klein beetje in een isolement’, 
verzucht ze. ‘Ik heb toch wel heel graag mensen om me heen. Mijn 
tip: Kijk vooral niet te ver vooruit en leef in het heden!’
Karin Post, administratief medewerker

Elly krijg je aan de lijn als het over financiën en administratie 
gaat. ‘Ik hou hoofdzakelijk de financiën bij en heb verschillende 
administratieve zaken eromheen. Door corona werkte ik voor 
het eerst vanuit huis. Dat had zo z’n voor- en nadelen. Ik miste de 
contacten met collega’s, maar toen het glad was op de weg was 
ik blij dat ik niet op pad hoefde.’ Elly is een echt mensenmens. ‘Ik 
word vrolijk als mensen zomaar spontaan iets liefs of goeds doen 
voor een ander. Mijn tip? Blijf in contact met je naasten en ga 
wandelen, juist in coronatijd is dat heel belangrijk!’
Elly Baauw , financiële ondersteuning

17 
medewerkers  
verdeeld over  

11 voltijdsbanen
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2020 
jaaromzet  

€ 975.000


