
Van aanpassen, naar aanpakken!

SCHIJNDEL/SINT-OEDENRODE |Na een onwennige start in een nieuwe werkelijkheid 
heeft Welzijn de Meierij zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Nu lijkt het alsof ze al jaren 
zo werken! Met dank aan de vrijwilligers en werknemers die van “abnormaal” het 
nieuwe normaal maakten!

In deze interactieve nieuwsbrief vindt u een greep uit onze alternatieve activiteiten. 

Jongerenwerk, juist in tijden van Covid-19
Het jongerenwerk van Welzijn De Meierij staat alles behalve stil. De jongerencentra zijn weliswaar 
gesloten, maar de jongerenwerkers zijn veelvuldig aanwezig op straat. Vijf dagen per week gaan de 
jongerenwerkers de wijken in om in contact te blijven met de jeugd.  Ze wijzen de jongeren op de 
risico’s van het rondhangen in tijden van corona, maar monitoren ook hoe het met ze gaat en 
proberen zo vroegtijdig problemen te signaleren. Hierin wordt nauw samengewerkt met alle andere 
jongerenwerkers van Meierijstad.

Naast het straathoekwerk is het jongerenwerk veelal online 
aanwezig. Denk hierbij aan contact via WhatsApp, twee keer 
per week online inlopen via Zoom en één op één contact via 
telefoon en social media. Tijdens deze inlopen faciliteren de 
jongerenwerkers online ontmoetingen en er worden 
verschillende activiteiten gedaan met jongeren; zoals het 
online talentontwikkelingsproject “Talent Challenge Day”, 
en het online quizzen en gamen. Om online ontmoeten te 
stimuleren is er een start gemaakt met het ontwikkelen van 
een online community met jongeren. Zie het als een online 
jongerencentrum!

Om jongeren te kunnen bereiken die in de knel zitten, 
wordt er via social media onderstaande interactieve flyer verspreid. Deze digitale flyer heeft een 
handige functie. Je wordt niet alleen geïnformeerd over mogelijkheden voor hulp, jongeren kunnen 
met één druk op de knop ook direct ‘aanbellen’ bij betreffend organisaties of zich verdiepen in 
belangrijke informatie. Ook u kunt via onderstaande flyer de informatie bereiken.

Kijk hier voor “Topdrukte door Corona”

https://www.youtube.com/watch?v=t5_vzLfMAyk&feature=emb_title


Op zoek 
naar hulp?

Infovoorjou.nl
Alles op een rijtje: Van 
gevoelens op internet, 

tot geld en geweld

Gripopjedip.nl
Online hulp bij sombere 
gevoelens

Thuisarts.nl
Wil je niet naar de 

dokter, maar heb je wel 
medische vragen? 

Check deze site

Kopstoring.nl
Online hulp voor kinderen 
van ouders met 
psychiatrische 
problematiek of verslaving

Nietjouwschuld.nl
Als iemand aan je zit, en 

dat voelt niét ok

Nibud.nl
Heb je geld over? Kom je 
geld tekort? Wat moet je 
regelen als je 18 wordt?

Meierijstad.nl
Opgroeien, onderwijs, 

werk, uitkering, 
leefbaarheid

Sexting.nl
Bedenk goed wat je wel en 
niet wilt. Klik door naar 
handige sites via deze 
pagina van de GGD.

Voeding.nl
Coronavirus en voeding

Interessant.nl
Het coronavirus, alcohol, 
roken, drugs en mentale 
gezondheid

Haal je info online!

http://www.infovoorjou.nl/
https://www.gripopjedip.nl/nl/Home/
http://www.thuisarts.nl/
https://www.kopstoring.nl/site/Kopstoring/
https://www.centrumseksueelgeweld.nl/het-is-niet-jouw-schuld/
https://scholieren.nibud.nl/
https://www.meierijstad.nl/home/alle-onderwerpen_3130/
https://sense.info/nl/seks-en-internet/sexting
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/coronavirus-voeding.aspx
https://www.trimbos.nl/kennis/corona


Ook is het jongerenwerk gestart met StraatTakkie (straattaal voor 
StraatPraat). Jongerenwerkers houden dan één op één 
wandelingen met jongeren die daar behoefte aan hebben, zodat 
zij hun zorgen kunnen uiten en dingen kunnen bespreken waar ze 
tegenaan lopen of mee zitten. Jongeren kunnen zo hun verhaal 
kwijt en zijn tegelijkertijd ook nog eens gezond bezig. Dit gebeurt 
natuurlijk met de gepaste 1,5 meter afstand.

Belactie mantelzorgers Meierijstad
Het steunpunt mantelzorg van Welzijn De Meierij is gestart met een 
belronde naar mantelzorgers van Schijndel en Sint-Oedenrode. Ook in 
Veghel worden de mantelzorgers gebeld door samenwerkingspartner
Ons Welzijn. 
Als steunpunt willen ze juist nu klaar staan voor de mantelzorgers. 
Ze bieden met deze belronde een luisterend oor en waar nodig 
informeren zij over passende ondersteuning. Er is veel bewondering voor de mantelzorgers die ze 
reeds gesproken hebben, met name hoe zij in deze bijzondere tijd omgaan met de gehele situatie. 
Veel mantelzorgers stellen het op prijs dat er oprecht naar hun verhaal geluisterd wordt. Gelukkig 
komt er in Nederland, steeds meer aandacht voor mantelzorgers.

Social work on Tour, bij jou in de wijk! 
Na enkele weken op afstand gewerkt te hebben gaat Welzijn De Meierij 
terug de wijken in! Sociaal werkers missen direct contact en willen graag 
zien hoe het is in de wijken! Met goed weer gaan ze op pad en zijn ze 
herkenbaar aan de witte bakfiets en kleding met het logo van Welzijn De 
Meierij. Buurtbewoners kunnen zo, op gepaste afstand, de sociaal werkers 
aanspreken voor een vraag of praatje. Ook zijn ze er voor de goede ideeën 
of initiatieven die mensen hebben voor hun wijk. 
Het is belangrijk om zichtbaar aanwezig te zijn in de wijken, alles begint 
namelijk bij een praatje. Daarna komen pas de echte verhalen.  Natuurlijk 
is het belangrijk dat iedereen gezond is en blijft dus houden zij zich aan de 
richtlijnen van de RIVM, door de bakfiets is 1,5 meter afstand houden 
geen probleem! 



Vrijwilligers aan het woord

“Het geeft een goed gevoel iets voor onze kwetsbare ouderen te kunnen doen”
Nadat alle activiteiten stil vielen en het contact met de deelnemers daarmee ook verdween, besloot 
Welzijn de Meierij alle  personen met wie ze ooit contact heeft gehad telefonisch te benaderen. Na 
een gesprek en het aanbod van de diensten werd er gevraagd of ze nog vaker telefonisch contact 
zouden willen nu men aan huis gekluisterd is. Velen van hen hadden hier wel behoefte aan. Zij 
werden  gekoppeld aan een vrijwilliger, zoals Nicole Engberts (Sint-Oedenrode). 
Normaal gesproken is zij coördinator voor het project Maatje voor Maatje: 
“Hierbij breng ik mensen die behoefte hebben aan een  vriendschap met elkaar 
in contact.” Op dit moment onderhoudt ze telefonisch contact met kwetsbare 
ouderen: “Ik bel hen één à  twee keer in de week op en klets gezellig wat met 
hen. Ik merk dat ze dat heel erg op prijs stellen. Het is een welkome afwisseling
voor de ouderen om even ongedwongen te kletsen. Ondanks  dat we elkaar 

niet kennen, komen er toch mooie, intense gesprekken  uit voort.” Nicole vindt 
het fijn dat ze zo op een andere manier haar steentje kan bijdragen tijdens deze 
crisis. “Het geeft een goed gevoel iets voor onze kwetsbare ouderen te kunnen doen.”

Naast de belmaatjes zijn er ook praktische vragen zoals het halen van boodschappen of hulp bij de 
thuisadministratie. Met deze vragen kunnen mensen onder andere terecht bij Frank Crul (Schijndel). 
Normaal is Frank vrijwilliger op het inloopspreekuur van Geld & Zo en is hij budgetmaatje. Nu kan hij 
in dringende gevallen mensen opbellen om telefonisch te helpen. 
Daarnaast heeft hij zich aangemeld als  boodschappenhulp: 
“Ik bel elke week een mevrouw in de buurt op of ze boodschappen 
nodig heeft.  En als er  tussendoor boodschappen nodig zijn, dan kan
ze bellen en ga ik ze halen.” Zoals de meeste mensen niet kunnen 
werken of dat alleen thuis kunnen doen, missen de vrijwilligers ook 
hun werk en het contact met mensen die hulp nodig hebben. 
“Ik wil nog steeds anderen helpen om het leed van mensen in deze Corona crises te verzachten. Dat 
lukt nu als boodschappenhulp en een beetje met telefonisch advies.”

Boodschappenhulp

Help, ik heb buren!
Waar normaal de vrijwilliger van buurtbemiddeling plaats neemt aan de keukentafel, de bewoner 
aankijkt en vraagt naar zijn of haar verhaal. Gebeurt  dit nu via de telefoon, zonder de non-verbale 
informatie waar de bemiddelaar vaak meer uit haalt dan de woorden. Toch zijn de bemiddelaar 
vastberaden ook in deze tijd buren de ondersteunen bij hun conflict. Opvallende genoeg zijn het er nu 
niet meer dan anders, mensen lijken wel meer verdraagzaam. Vooral als je beseft dat het grootste 
deel van de mensen overdag thuis zit. De zaken die nu behandeld worden krijgen coaching en 
ondersteuning via de telefoon, er worden tips gegeven hoe een gesprek met de buren aan te gaan. 
Bewoners kunnen hun hart luchten en mogen altijd bellen als het even hoog zit. Het 
bemiddelingsgesprek tussen bewoners? Dat komt er aan, nog even volhouden! Waarschijnlijk in een 
grote ruimte met afscheidingen.. 

https://www.omroepmeierij.nl/omroepmeierij/budgetmaatje-eric-van-welzijn-de-meierij-kan-niet-stoppen-met-helpen?fbclid=IwAR3EqlqzeMABfFfKgf2vSat6WK8U43q6xTcC7ZbgD7fEYpTIUGQO7ZW6BdQ


Dat verdient een bloemetje!
Vele actieve vrijwilligers zitten nu noodgedwongen thuis. Daarom 
worden ook vrijwilligers in het zonnetje gezet of een hart onder de 
riem gestoken. Zo ook bij de woonservicepunten in Schijndel. Zij 
organiseren normaal wekelijkse activiteiten, een inloop en een 
eetpunt. Omdat ze zich altijd voor anderen inzetten, krijgen ze nu 
een klein presentje en een persoonlijke kaart. Een blijk van 
waardering en een contact moment, in deze tijd wordt ook aan hen 
gedacht!

VoorleesExpress, maar dan anders!
Nu we niet meer achter de voordeur komen zijn er gelukkig toch tal van 

andere manieren om contact te houden. Zo maken de voorlezers 

gebruik van Whatsapp, beeldbellen, en de vele educatief goede apps 

die er zijn. Zo worden boeken samen voorgelezen en worden er leuke taaltips 

verstuurd. Plezier beleven in het bezig zijn met taal staat ook hierin voorop.

Projectleider Cherdine van Zutphen gaat zelf even langs om een leuk passend boek of spelletje te 

brengen. “Zo kan ik meteen horen of ik iets meer kan betekenen voor het gezin. Zeker in deze tijd erg 

belangrijk!” 

Voorleesexpress bij Omroep Meierij

Stap voor Stap
In deze tijd van het coronavirus, sociale afstand en onzekerheid, kun je je zorgen 

maken en is het soms lastig om dit met je netwerk te delen. Het is moeilijk je 

contacten te onderhouden. Nu de inloop voor de bezoekers van “De Zoete Inval” 

(dagactiviteiten centrum voor mensen met psychische klachten) gesloten is, is er 

voor hen een nieuwe activiteit gestart. De begeleider van Welzijn De Meierij gaat 

met de bezoekers (die dit willen) een rondje wandelen. Natuurlijk wordt hierbij 

de 1 ½ meter afstand bewaard. Zo kunnen zorgen gedeeld worden en heeft men 

toch contact. Mensen kunnen al wandelend hun verhaal kwijt. Goed voor je 

lichamelijke en geestelijk gezondheid. De activiteit heet “Stap voor stap!”
Stap voor Stap

https://www.omroepmeierij.nl/omroepmeierij/de-voorleesexpress-draait-op-volle-toeren
https://www.omroepmeierij.nl/omroepmeierij/welzijnswerker-peter-driessen-wandelt-nu-met-zijn-clienten


Dagbesteding aan huis
Omdat de niet-geïndiceerde dagbesteding van Welzijn De Meierij tijdelijk is gesloten, bieden ze nu 
dagbesteding aan huis aan. Dit houdt in dat de deelnemers, van de dagbesteding, de activiteiten krijgen 
die zij normaal gezamenlijk op locatie maken. Denk hierbij aan leuke puzzels, vragen spelletjes over 
gezegdes van vroeger, mandala tekenen of in dit geval het maken van een groot spandoek. 

Leuke dingen om de dag door te komen en bezig te blijven, want de hele dag binnen zitten gaat nu 
natuurlijk ook vervelen.  De spullen voor de activiteiten worden in een tas gedaan en aan de voordeur 
gehangen. Zo wordt lichamelijk contact voorkomen en is het voor iedereen veilig. De tassen worden na 
1 of 2 weken weer opgehaald en gevuld met nieuwe benodigdheden voor de volgende activiteit. 
Tenslotte onderhouden de vrijwilligers ook nog telefonisch contact met de bezoekers. Gewoon voor een 
praatje of een grapje en om te horen hoe het gaat. Zo zijn ze er ook op tijd bij mocht er iets even niet 
meer zo goed gaan en ondersteuning nodig zijn bij bijvoorbeeld de boodschappen.

Spandoek voor de zorg!
Om de helden in de zorg een hart onder de riem te steken zijn de coördinatoren van de dagbesteding 
een bijzonder initiatief gestart. 

Iedere deelnemer heeft voor een spandoek 2 letters van de woorden : Helden Bedankt! (Inclusief verf 
en kwasten) gekregen. Deze hebben zij allemaal op hun eigen manier versierd. Vervolgens hebben de 
coördinatoren de letters weer opgehaald en zijn deze, door een andere vrijwilliger, weer aan elkaar 
genaaid. De spandoeken zijn neergezet bij Laverhof, op twee locaties. Op deze manier voelde iedereen 
zich toch verbonden met elkaar! Een erg leuke actie waarbij de zorgvragers ook iets konden betekenen 
voor de zorgverleners. 

Contact met vrijwilligers
Alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties uit het bestand van steunpunt vrijwilligerswerk 
worden goed op de hoogte gehouden. Zo is er in april een nieuwsbrief verzonden, welke 
voornamelijk gericht was op de situatie met het coronavirus. Denk hierbij aan tips, maar ook 
voorbeelden van andere initiatieven in Nederland. Daarnaast heeft het steunpunt 
vrijwilligerswerk ook een overzicht ontwikkeld met alle digi-workshops. Hier kunnen de 
vrijwilligers, maar ook vrijwilligers coördinatoren, thuis mee aan de slag om zich zo toch in te 
kunnen zetten voor de vrijwilligersorganisatie waarvoor zij werken.  



Een koelbox als warm 
gebaar
Dankzij HOBIJ uit Veghel kan Welzijn De 
Meierij al haar vrijwilligers een leuk pakketje 
aanbieden als blijk van waardering. Heel veel 
vrijwilligers zijn actief met allerlei activiteiten 
om mensen tijdens de Coronacrisis te 
ondersteunen. Daarnaast kunnen wij op deze 
manier onze vrijwilligers een hart onder de 
riem steken, omdat er voor hen ook heel veel 
activiteiten al weken stilliggen. De sociaal 
werkers gaan deze week op pad om de 
pakketjes uit te delen; een koelboxje met wat 
versnaperingen met een mooie kaart. En dan 
is er ook tijd voor een praatje aan de 
voordeur!

Belt u ons wanneer u: 

• graag contact wilt (bijvoorbeeld omdat u eenzaam bent)

• praktische ondersteuning kunt gebruiken

Cursisten worden nu ook digitaal 
vaardiger
Welzijn De Meierij heeft drie cursusgroepen voor mensen die beter 
willen lezen en schrijven. Twee in Schijndel op maandagmiddag en 
donderdagavond bij Welzijn De Meierij in het Spectrum en een in Sint-
Oedenrode op donderdagavond in basisschool De Springplank. 
Ook bij deze cursussen is het op dit moment niet mogelijk om elkaar 
fysiek te ontmoeten. De docenten geven nu online les aan degenen 
waarbij dat lukt. Zo blijven de cursisten met taal bezig en houden ze 
contact met elkaar. Voor degenen die niet zo digitaal vaardig zijn, blijft 
gewone briefpost met opdrachten een uitkomst. De docent bespreekt 
de opdrachten later via de telefoon.
Het lesgeven gaat elke week weer wat beter. De deelnemers vergroten 
onverwacht hun digitale vaardigheden op deze manier, al is het wat 
stoeien met het programma. Maar dat is niet erg want daar heeft 
iedereen last van op het moment. De cursisten geven aan dat ze het 
heel fijn vinden maar wel spannend om les te krijgen via de computer. 
Er wordt o.a. gewerkt met werkwoorden. Via de website 
www.oefenen.nl kan iedereen ook gratis zelf oefenen met taal, 
rekenen en internet.



Belt u ons wanneer u: 

• graag contact wilt (bijvoorbeeld omdat u eenzaam bent)

• praktische ondersteuning kunt gebruiken

• zorgen heeft over uzelf of anderen

• graag iets voor een ander wil betekenen

• vragen hebt

Wij zijn dagelijks bereikbaar: maandag t/m donderdag 08.30-12.00 uur en 13.00-17.00 uur 

en op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur, via telefoonnummer 073-5441400

of mail naar: info@welzijndemeierij.nl

mailto:info@welzijndemeierij.nl

