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JAARVERSLAG 2021
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Beste lezer,

In dit jaarverslag kunt u lezen wat MeerVoormekaar in de gemeenten Druten en Wijchen 
heeft gedaan dit jaar. Maar het gaat vooral over de mensen. Over het belang van ver-
bindingen tussen hen, en over hoe zij er voor elkaar geweest zijn dit afgelopen jaar. Meer-
Voormekaar is daarin als welzijnsorganisatie actief geweest door het initiëren, ondersteunen 
en faciliteren van die verbindingen. Maar het zijn de mensen, de inwoners van Druten en 
Wijchen, die ze betekenis hebben gegeven.

MeerVoormekaar mag daar iedere dag aan bijdragen. We bedenken creatieve activitei-
ten en verzinnen waar nodig collectieve oplossingen. We helpen en verbinden mensen. 
Allemaal hebben ze hun eigen uitdagingen en hun eigen verhaal. Dat zie je terug in ons 
jaarverslag over 2021. We vertellen de verhalen van vier mensen en laten zien hoe het wel-
zijnswerk van MeerVoormekaar hun leven heeft beïnvloed. 
 
Ook dit jaar maakte de pandemie het soms lastig ons werk uit te voeren zoals we gewend 
zijn. Om zowel kwetsbare inwoners als onze eigen medewerkers te beschermen en tegelij-
kertijd een zo goed mogelijk aanbod te kunnen garanderen, zijn de RIVM-richtlijnen nauw-
gezet opgevolgd. Met vereende krachten is er gewerkt aan het bereiken van inwoners met 
een alternatief aanbod en aan ideeën om onverwachte uitdagingen het hoofd te kunnen 
bieden. Want dat is waar we als MeerVoormekaar goed in zijn. Proactief en preventief zijn, 
en maatschappelijke beweging stimuleren is onze kracht.

In dit jaarverslag zijn daar vele voorbeelden van te lezen: 
• de ontelbare vrijwilligers die voor anderen klaar stonden,
• de bussen van OpStap en PlusBus die zich alleen door heftige sneeuwval lieten stilzetten,
• de dagbegeleiding die met de nodige maatregelen steeds open was zodat ouderen 

elkaar konden blijven ontmoeten,
• het rondbrengen van circa 200 chocoladeletters in Wijchen en Druten en ruim 400 thee-

lichten vlak voor de feestdagen,
• de vrijwilligers uit Wijchen en Druten die via een ‘live’-ontmoeting toch hun jaarlijkse mid-

dag of avond konden bijwonen,
• een programma-aanbod in de landelijke Week tegen de Eenzaamheid waar ontmoe-

ten, erop uitgaan, maar vooral verbinden van inwoners met elkaar centraal stond,
• de start van ‘Koffie met Leonie’,
• het persoonlijk aanbieden van een presentje voor de inzet van al onze vrijwilligers zodat 

ook zij zich verbonden met ons blijven voelen. 

‘Iedere crisis is het begin van iets nieuws’, zegt men weleens. Voor MeerVoormekaar is de 
crisis een herbevestiging van het belang van welzijnswerk en van het belang van continue 
vernieuwing. En vooral van de enorme draagkracht van inwoners om er voor elkaar te zijn. 
Dat stemt optimistisch. Dat geeft extra energie voor de toekomst. 

MeerVoormekaar is daar klaar voor!

Annette Nijhuis
Directeur MeerVoormekaar
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Onze organisatie
MeerVoormekaar

Algemene cijfers 
2021 was het tweede jaar waarin de coronapandemie veel invloed had op 
ons werk. Net als in 2020 lag ook in 2021 het verzuimpercentage hoog. Voor 
welzijnszorg lag het gemiddelde op 6,7% (bron: CBS). Voor MeerVoormekaar 
komt het ziekteverzuim voor 2021 uit op 9,7% en dat is een flinke stijging ten 
opzichte van 2020 (6,3%). De oorzaak was vooral een zestal langdurig zieken, 
waarvan drie medewerkers geconfronteerd werden met long-covid klachten. 
De andere drie collega’s vielen uit vanwege ziekten die niet werkgerelateerd 
waren, maar voor de desbetreffende medewerkers ingrijpende gevolgen 
hadden. 

De maatregelen maakten het in 2021 uitdagender om vrijwilligers te werven 
en te behouden. Gelukkig konden de jaarlijkse bedankavonden, in aange-
paste vorm, in zowel Druten als Wijchen doorgaan, zodat we ruim 420 
vrijwilligers hebben bedankt voor hun inzet.

Organisatie & bedrijfsvoering

32 420
32 Medewerkers

21,6 fte
circa 420 
vrijwilligers

Ziekteverzuim

9,7%

De ontwikkeling van MeerVoormekaar
Als organisatie vinden we het belangrijk om ons te blijven ontwikkelen. De 
maatschappij verandert, we doen nieuwe inzichten op en we zijn altijd op 
zoek naar manieren om ons werk beter te kunnen doen. Dit zijn vijf belangrijke 
ontwikkelingen van het afgelopen jaar:

• De overgang naar twee gebiedsteams
In 2021 hebben we de organisatie structuur grondig bekeken en we zijn tot de 
conclusie gekomen dat een wijziging in onze organisatie noodzakelijk is om te 
kunnen voldoen aan de vraag die aan ons wordt gesteld. De manier waarop 
we deze wijzigingen vorm moesten geven, is mede uitgedacht met 14 colle-
ga’s. Zij hebben ook onze kernwaarden vastgesteld namelijk:
- Betrouwbaarheid  - Humor
- Betrokkenheid   - Creativiteit
- Samenwerking

Politie

Gemeente Druten

Gemeente Wijchen

Collega Welzijnsorganisaties

Voedselbank

De Zonnebloem

Het WerktWijchen

VluchtelingenWerk Oost Nederland

Rotary

Netwerk 100

Diaconieën

D’n Bogerd Druten

Bibliotheek

De Eerste Stap

Dadou

Maas Waal college
Kans en Kleur
Pro college

Leergeld

Pax Christi

GroeisaamWijkcentra en 
dorpsraden

Seniorenverenigingen
Leefbaarheids-

groepen

Huurdersverenigingen

Zorgpartijen

Huisartsen

Sportclubs
Bewegings-
docenten

Ondernemers-
verenigingen

Moskee

1e & 2e lijns zorg

Dorpscoöperatie 
Batenburg

LuciVer

Odensehuis

ZZG Zorggroep

Lions

 RIBW Driestroom

POH GGZ

Sociaal Team Druten & 
Sociaal Wijkteam Wijchen

Project Klaar voor de Start 

ISK Lingecollege

Woningcorporatie
Talis, Woonwaarts 

en De Kernen

Mozaïek Wijchen

de Doorkijk Druten

Dorpshuis de Lier Puiflijk

Dorpshuis Deest

‘t Achterom Wijchen

Bart van 
Kraaijgroep

Maas en Waal in 
beweging

Sparkcentre (HAN) 
Wijchen

GGD

s Heerenloo

M-Alert

Straatcoaches Wijchen en Druten

Voetbalvereniging 
Dio in Druten

Eikenhorst Wijchen

MeerVoormekaar werkt nauw samen binnen een groot en divers netwerk. 
Hieronder een indruk van dit bruisende spinnenweb. 

Collega’s brengen theelichtjes rond in Druten   
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De uitkomst van dit proces is de overgang naar twee gebiedsteams, Druten 
en Wijchen, per 1 januari 2022. In een gebiedsteam zijn al onze vakgebieden 
vertegenwoordigd. Beide gebiedsteams hebben een deeltijd assistent-team-
manager. Voor Wijchen is dat Frank Thijssen en voor Druten is dat Joey Groe-
nendijk. Zij hebben ieder 10 uur per week beschikbaar om deze taak uit te 
voeren. Tevens is de functie van teammanager, ook deeltijd, ingevuld door 
Maartje Bugter. Deze functies vervangen de voormalige coördinatoren, qua 
overhead is er geen sprake van uitbreiding maar wel van meer leidinggeven-
de taken. In 2022 gaan we de eerste resultaten zien van deze aanpassing. 

Directeur / 
Bestuurder

Raad van Toezicht

Ondernemingsraad

Ondersteunende dien-
sten, o.a. beleid, staf-

diensten en 
financiën 

Gebiedsteam Wijchen

Organogram 

Gebiedsteam Druten Vervoer en  
dagbegeleding

• Verhuizing locatie Druten
In Druten is onze kantoorlocatie verhuisd naar leefstijlcentrum De Remise. Dit is 
een verzamelgebouw met verschillende zorg- en welzijnsaanbieders dicht bij 
het centrum. Hierdoor zijn we nog meer bereikbaar geworden voor inwoners. 

• Doorontwikkeling personeel
Er zijn enkele medewerkers vertrokken door een andere baan, ziekte of pen-
sioen. Hun taken zijn overgenomen door nieuwe mensen. Jonge, talentvolle 
medewerkers, een nieuwe trainee, of medewerkers uit een andere sector. In 
2021 hebben we onze vacatures goed kunnen invullen.  

• Doorontwikkeling financiële boekhouding
In 2021 hebben we ons facturatiesysteem geautomatiseerd waardoor fac-
turatie soepeler verloopt. Deze verandering verhoogt de kwaliteit van onze 
dienstverleningen enorm. Onze hele vervoersplanning is nu gekoppeld aan 
het facturatiesysteem, en ook bij de dagbegeleiding is dat het geval. Daarbij 
hebben we ondanks Covid-19 wederom een jaar gedraaid met een positief 
resultaat. Hieruit blijkt dat we strak gestuurd hebben op de kosten en ook 
nieuwe fondsen hebben aangeschreven voor extra middelen. Er is geen be-
roep gedaan op extra Covid-19 subsidies van welke instantie dan ook. 

Raad van Toezicht & Ondernemingsraad

Raad van Toezicht
In 2021 heeft de Raad van Toezicht vier keer vergaderd. Ook is er een be-
leidsdag geweest waarbij de Raad van Toezicht, de directie, de controller en 
de teammanager bij elkaar zijn gekomen.   

• Han Bekkers (voorzitter) 
• Bas van Snippenburg (juridische zaken) 
• Yvette Akkermans (financiën) 
• Stan van Haaren 
• Annelies Megens

Ondernemingsraad
Voor de ondernemingsraad was het een lastig jaar. Twee van de drie leden 
hadden namelijk te maken met langdurige ziekte. Hierdoor kon de OR in 
plaats van tien keer, slechts zes keer samenkomen. Voor de wijziging in de 
organisatie heeft de OR een positief advies gegeven. 

De samenstelling van de ondernemingsraad:
• Mariëlle van Swaaij (voorzitter) 
• Germa Lagarde (secretaris) 
• Gertie de Moor
 

Met de pensionering van onze HR-adviseur hebben we ervoor gekozen onze 
HR door een externe partij te laten uitvoeren (HR5). Zij deden al onze salarisad-
ministratie en arbodienstverlening, maar verzorgen nu bijvoorbeeld ook het 
bijhouden van loopbaanbudgetten, CAO-wijzigingen, etc. Dit zorgt voor meer 
continuïteit in ons HR-werk en zo we kunnen ons meer richten op ons vak: wel-
zijnswerk. 
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Integraler en beter samenwerken

Durf je jouw hulpvraag te stellen? Hoe kom je daarna op de goede 
plek terecht? En hoe zorgen we er samen voor dat zorg betaalbaar 
blijft? Het antwoord ligt niet alleen in het organiseren van collectieve 
en tijdige preventieve inzet. We bereiken het meest met onze inzet als 
we binnen het sociaal domein integraal en slim samenwerken. Meer-
Voormekaar maakt zich hier hard voor en bouwt elk jaar verder aan 
slimme verbindingen die passen in de leefwereld van inwoners.
 

Het vraagpunt
Samen met het Sociaal Wijkteam Wijchen zijn we op 24 juni 
begonnen met het Vraagpunt. Het doel is om binnenkomende 
vragen beter te organiseren. Inwoners van Wijchen kunnen 
met al hun vragen terecht bij het Vraagpunt door te bellen 
of te mailen. Ook het Sociaal Wijkteam van de gemeente 
Wijchen meldt binnenkomende vragen. En er komen 
vragen binnen via verwijzers zoals politie, huisartsen, 
praktijkondersteuners, zorginstellingen, etc. 

Binnen onze organisatie zijn Frank, vakgroep Ouderen, 
Anton, vakgroep Volwassenen, en Ebo, vakgroep 
Jeugd, aanspreekpunt voor het Sociaal Wijkteam. 
Jeanny beheert de mailbox en houdt zo overzicht 
over wat er binnenkomt. Achter de schermen wordt 
gekeken waar en door wie een vraag het best kan 
worden beantwoord. Zo maken we het gemakkelijk 
voor inwoners om met vragen naar ons toe te komen 
en handelen we vragen efficiënt af.
 

Wat valt op?  
Als een vraag binnenkomt wordt deze vaak individueel 
opgepakt; mensen willen vaak eerst hun verhaal kwijt. Bo-
vendien is het voor de professional van belang dit verhaal 
te kennen zodat hij of zij de inwoner bij het juiste collectieve 
aanbod kan laten aansluiten. En de inwoner hier ook bij kan 
begeleiden indien nodig. 

Bij volwassenen is er sprake van o.a. psychische 
problematiek. Hierdoor wordt het moeilijker voor de inwoner 
om deel te nemen aan de maatschappij. Problematiek lijkt 
complexer te zijn geworden. Dit komt o.a. doordat vanwe-
ge Covid-19 mensen minder snel naar hun huisarts gingen.  
Het feit dat mensen langer zelfstandig blijven wonen resul-
teert in meer kwetsbaarheid bij ouderen. Deze groep vindt 
het lastig om zelf zijn weg te vinden in de maatschappij. 

De buurman
Sportvereniging

Onderwijs

Huisarts

Fysio

Dorpscoöperatie

KBO

De zonnenbloem

Collectief aanbod

Ziekenhuis

GGZ

SWT

 Herkomst van de vragen: 
26% is afkomstig van inwoner,  
23% via het Sociaal Wijkteam,  
7% via onderwijsinstellingen, 
6% via huisarts of praktijkondersteuners,        
38% via het informeel netwerk van klanten,
zorgorganisaties, politie of door signalering 
van medewerkers van MeerVoormekaar en 
het werkbedrijf. 

Doorverwijzingen van vragen: 

55% MeerVoormekaar, o.a. naar hulpdiensten, 
netwerkcoaches, etc. 

22% is doorverwezen naar collectief aanbod van 
MeerVoormekaar, bijvoorbeeld: Koffie met Leonie 
en lotgenotencontactgroepen. 

13% terugverwezen naar Sociaal Wijkteam. 

10% is doorverwezen naar collectief aanbod van 
derden zoals de participatiecoach van de ge-
meente, etc.

Thema’s vragen: 

Ouderen (50.74%) Volwassenen (19.85%)

Jongeren (18.38%) Overigen (11.03%)

Sociale relaties (33%) Wonen en leefbaarheid (22%)

Vraagverkenning (19%) Financiën (9%)

Werk, opleiding en activiteiten (7%)

Lichamelijke gezondheid (5%) Geestelijke gezondheid (4%)

Zingeving (1%)

Sinds 24 juni zijn er 272 individuele vra-
gen binnengekomen van: 

Ouderen (50.74%) Volwassenen (19.85%)

Jongeren (18.38%) Overigen (11.03%)

Sociale relaties (33%) Wonen en leefbaarheid (22%)

Vraagverkenning (19%) Financiën (9%)

Werk, opleiding en activiteiten (7%)

Lichamelijke gezondheid (5%) Geestelijke gezondheid (4%)

Zingeving (1%)

Ouderen (50.74%) Volwassenen (19.85%)

Jongeren (18.38%) Overigen (11.03%)

Sociale relaties (33%) Wonen en leefbaarheid (22%)

Vraagverkenning (19%) Financiën (9%)

Werk, opleiding en activiteiten (7%)

Lichamelijke gezondheid (5%) Geestelijke gezondheid (4%)

Zingeving (1%)

Ouderen (50.74%) Volwassenen (19.85%)

Jongeren (18.38%) Overigen (11.03%)

Sociale relaties (33%) Wonen en leefbaarheid (22%)

Vraagverkenning (19%) Financiën (9%)

Werk, opleiding en activiteiten (7%)

Lichamelijke gezondheid (5%) Geestelijke gezondheid (4%)

Zingeving (1%)
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Wist je dit al over
MeerVoormekaar?

1.

2.

3.

Scheuren met een van de scooters 
van de jongerenwerkers

Koffie drinken met
Leonie

(vega)hamburgertje grillen 
tijdens de buurtBBQ 3.

Medewerkers willen stiekem zelf ook wel eens meedoen 
met activiteiten. Bekijk hieronder de top 3.

Zijn we net Goede Tijden, Slechte 
tijden. We maken goede en minder 

goede tijden door in welzijnsland! 
Corona was een uitdaging (slechte 

tijd) voor ons werk, maar gaf ook 
veel kansen door digitaal 
werken en ontwikkelen.  

Waren we Sesamstraat, 
omdat we een bont gezel-
schap zijn, we problemen 

binnen één aflevering oplos-
sen en omdat we soms ook 

wel eens 
‘poehee...’ zeggen

Als 
MeerVoormekaar 
een TV-show was 

dan....

Waarom wij vinden dat iedereen dit 
werk zou moeten willen doen? 

Iedere keer als een van onze 
activiteiten een lach op ie-

mands gezicht brengt weet ik 
dat ik het mooiste werk heb.

Het vertrouwen, dankbaarheid en 
geluk dat je terugkrijgt van degene 
die je helpt met zijn probleem ook 

al stelt het soms niet veel voor, is het 
voor de hulpbehoevende toch een 

hele voldoening om doelen te halen.

Fijn om open met mensen te praten. Iets 
kunnen betekenen voor mensen.  De moeite 
waard als mensen het gevoel hebben dat er 

aandacht voor ze is. 
Samen kijken wat beter kan.

Wat mijn werk de moeite waard 
maakt, is dat we kijken naar de 

kracht van iedere persoon en dat 
we mensen koppelen die de ander 

weer in hun kracht kan zetten. Zo 
wordt in mijn ogen de samenleving 

een beetje mooier. 

Het is betekenisvol werk dat we met z’n allen doen. In de coronatijd besef je dat 
meer dan normaal. Het is mooi om te zien hoe wij een positief verschil in iemands 
leven kunnen maken door ons in te zetten voor dingen die eigenlijk zo normaal 

zouden moeten zijn: naar elkaar omzien, mensen met elkaar in contact brengen 
en een klein steuntje in de rug geven.

Het mooiste aan 
dit werk is dat je 

eigen persoonlijk-
heid je werkinstru-

ment is.

Het is leuk en inspirerend om in 
een maatschappelijke organi-
satie te werken waar de mens 

centraal staat. 

Dat we de 
inwoner weer in  
zichzelf kunnen 
laten geloven.
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Thema
Meedoen & Ontmoeten

Maria drinkt een kop koffie tijdens ‘koffie met Leonie’ 

‘Als ik niet ga koffiedrinken, 
blijft iedereen thuis’ 
Maria uit Wijchen heeft geen gemakkelijk leven gehad. Daardoor was ze 
gewend op zichzelf aangewezen te zijn. Sinds ze tijdens de Week tegen de 
Eenzaamheid meedeed aan de activiteiten van MeerVoormekaar, heeft ze 
veel nieuwe mensen leren kennen en nodigt zij zelfs anderen uit voor de 
koffieochtenden. Lees meer op de volgende pagina. 
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Maria: ‘In de Week tegen Eenzaamheid mocht ik mee naar Overloon Zoo-
Parc. Daar heb ik Frank van MeerVoormekaar ook leren kennen. Een schat 
van een jongen. Ik dacht eerst dat hij me voor de gek hield toen hij zei dat 
hij op 15 augustus jarig was, want dat is mijn verjaardag. Maar het was echt 
zo, ik heb z’n rijbewijs gezien. 

We hebben zo’n schik gehad die dag. Het was echt tof. In de bus terug 
zaten die anderen mij al wat aan te kijken, maar ik had er geen erg in want 
ik zat achterin te donderjagen met Frank. Maar toen ik uitstapte en bij m’n 
scootmobiel stond, kwam Christien op me af. We hadden elkaar nog nooit 
gesproken, maar er was iets in het contact tussen ons, dat klopte. Dat was 
het begin van onze vriendschap.’

Meedoen & ontmoeten

Week tegen de Eenzaamheid
Van 1 tot en met 7 oktober was het de Week tegen de Eenzaamheid. In deze 
week heeft MeerVoormekaar in Wijchen een programma opgezet met ver-
schillende activiteiten met als doel: mensen met elkaar in contact brengen. 

8 oktober, Dag van de ontmoeting
Tijdens de Week tegen Eenzaamheid organiseerden we in Druten een Dag 
van ontmoeting. Dit deden we in samenwerking met de kerngroep eenzaam-
heid. Het was een dag vol activiteiten in Dorpshuis de Lier. 

Één tegen eenzaamheid
MeerVoormekaar draagt in het kader van Één tegen eenzaamheid bij aan een 
project ter voorkomen van langdurige eenzaamheid. Dit doen we samen met 
het RIBW, de Voedselbank Druten, De Zonnebloem, KBO seniorenvereniging 
Puiflijk, ‘s HeerenLoo en Gemeente Druten. 

Samen op pad met 250 deelnemers, 
met behulp van maatschappelijk be-
trokken ondernemers.

Soamen de 
Boer op

Brunchen bij 
de Hema

Rondtour door 
Wijchen (2x)

Bezoek Zoo 
park Overloon

Naar de 
film

‘Of ik eenzaam was? Ja, ik denk dat je kunt zeggen van wel. Ik heb vroeger 
altijd in tehuizen gezeten en was veel op mezelf aangewezen. Dus ik ver-
maakte m’n eigen. Inmiddels ga ik vaak naar ‘t Kompas voor Koffie met Leo-
nie. Met Christien, en Adrie. En Bea heb ik er ook mee naartoe genomen. Als 
ik niet ga, gaat de rest ook niet, alsof ik honing aan de kont heb, haha. Er is 
daar ook een man die komt om brillen te maken, hoe heet dat ook alweer? 
Een opticien. Hij maakte mijn bril schoon en toen haalde hij de glazen eruit. 
Dus ik dacht eerst: hé, wat moet dat? Maar dit is ‘n echte hoor, die kan dat.’

Tip: Bekijk via de QR code links de opname:  
‘Bustour voor eenzame Wijchenaren’

Koffie met Leonie

Koffie met Leonie is een initiatief dat is opgezet door MeerVoormekaar. Het 
is een koffiemoment voor jong en oud, bedoeld om mensen met elkaar in 
contact te brengen en gezellige momenten te creëren. Daarnaast kunnen 
bezoekers tijdens Koffie met Leonie gemakkelijk bij collega’s en vrijwilligers 
van o.a. MeerVoormekaar terecht met hulpvragen. En is er bijvoorbeeld een 
opticien die bezoekers op locatie helpt met problemen aan hun bril. 

‘In Wijchen hebben we oog voor elkaar. Daarom organiseert MeerVoorme-
kaar activiteiten zoals Koffie met Leonie. Hier kunnen inwoners elkaar ontmo-
eten voor een kop koffie en een praatje. Een prachtig initiatief!’

- Wethouder Titus Burgers

Op dit moment organiseren we Koffie met Leonie alleen in ’t Kompas in  
Wijchen. Vanwege het succes zijn er plannen om uit te breiden naar een of 
twee andere locaties. Koffie met Leonie is een krachtig voorbeeld van een 
collectieve voorziening met een grote impact. 
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Maria: ‘Ik ga nu ook naar school, bij het Mozaïek. Daar leer ik Nederlands. 
Ik kon niet lezen en schrijven. Toen ik klein was ben ik heel ziek geweest, 
waardoor ik al een achterstand op had gelopen. En toen ik bij de nonnen 
woonde ging ik nooit naar school omdat ik altijd brutaal was en dan voor 
straf naar mijn kamer moest. Ik spreek vooral dialect, en laatst begreep de 
wethouder me zelfs niet. Dus nu leer ik netjes Nederlands, lezen en schrijven.

Een tijdje terug waren we naar de Efteling met de groep en toen kwam 
prinses Laurentien. Die doet veel voor mensen die niet kunnen lezen en schri-
jven. Echt een enig mens, heel aardig. Doet niet alsof ze iets beter is dan de 
rest. Ik ben nu al best een eindje. Ik heb een boek van Pluk van de Petteflet 
waar ik eens wat uit lees.

Maar je kunt gerust stellen dat ik heel blij ben dat ik Frank en Christien en de 
rest heb leren kennen. Ik ga er veel vaker uit en doe leuke dingen. Natuurli-
jk ben ik af en toe nog weleens eenzaam, maar dan zoek ik wat handwerk 
ofzo.’

Laaggeletterdheid
We zijn betrokken bij verschillende activiteiten gericht op laaggeletterdheid. 
Hierbij merkten we sterk de gevolgen van de coronacrisis. Deelnemers waren 
terughoudend om deel te nemen aan live bijeenkomsten en in het najaar 
konden de bijeenkomsten niet doorgaan vanwege de maatregelen. Ondanks 
dat hebben we ingezet op het in contact blijven met deelnemers omdat laag-
geletterdheid een actueel thema blijft.  

Taalcafé Druten
Vanaf 15 juni waren er weer Taalcafé’s maar met gemiddeld vier deelnemers. 
We merkten dat mensen moesten wennen om weer deel te nemen aan
activiteiten. In het najaar konden we geen bijeenkomsten organiseren van-
wege de coronamaatregelen.  

Taalmaatjes Druten 
Taalmaatjes zoeken elkaar thuis op. Daarom zijn we vanwege de coro-
namaatregelen terughoudend geweest in het maken van nieuwe matches.
• 4 nieuwe matches 
• 5 bestaande matches 
• 1 match is afgesloten

Om in contact te blijven na een 
lastig jaar hebben we in december 
deelnemers een goed nieuwjaar 
gewenst met een kleinigheidje.  

Ondanks de lockdown 
hebben we contact kunnen 
houden met deelnemers via 
de groepsapp.

Taalsport: Met vier deelnemers tegeli-
jk wandelen en Nederlands praten. 
Maar hier bleek weinig animo voor. 

Deelnemers vanuit Klaar voor de 
start: Vanuit dit project hebben 
we tijdelijk extra deelnemers 
kunnen ondersteunen. 

Wat we nog meer deden in 2021

200

Migrantenspreekuur Druten
• Bezoekers hebben vragen over: kinderen, administratie en financiën, scheiding, verzekeringen, 
energierekening, psychische problemen etc. 
• Bezoekers komen veel uit de Turkse gemeenschap. Ook krijgen we bezoekers die na 2 jaar niet 
meer naar het spreekuur van vluchtelingenwerk kunnen. 
• Door corona hebben we veel online spreekuren gedaan. Dit verloopt moeizaam omdat 
bezoekers niet graag online privégegevens doorgeven. Hierdoor zijn de bezoekersaantallen lager 
dan normaal.   

bezoekers
iedere woensdag 
tussen 13:00 en 
15:00 in de Doorkijk

10 bezoekers 
per keer

3x smalltalk momenten 
aan de voordeur 25 gezinnen bezocht

Vluchtelingenwerk 
Druten

24 Nieuwkomers in 2021,
waarvan 9 kinderen. 

Afkomst:
• Syrië
• Eritrea
• Turkije

2 Nareizigers
• Syrische moeder met 
3 kinderen (dit gezin is 
teruggegaan naar Syrië)
• Moeder met 2 kin-
deren uit een Grieks 
vluchtelingenkamp

6 Actieve vrijwilligers. 
Onder leiding van een 
professional begeleiden 
zij nieuwkomers

1

1 Stagiair Sociaal Juridische 
Dienstverlening

Vanaf de zomer vier dagen 
in de week 

21 Individuele  
begeleidingstrajecten
Een professional onder-
steunt bij onderwerpen 
zoals: 
• 18 en wat nu? 
• Scheiding en wat nu?
• Problemen op school,
• Administratie

Spreekuren
Deze waren lastig vanwege 
coronamaatregelen. Geluk-
kig hebben we veel mensen 
online kunnen helpen. 
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Collectieve 
bijeenkomsten 

Druten

Samen
Wandelen

10

5

Wandelclub Kasteelhof
10 vrijwilligers van Meer-
Voormekaar wandelen met 
bewoners van de Kasteelhof.

NAH wandelgroep
Een prikkelarme groepsac-
tiviteit. Korte afstanden en 
een laag tempo. Opgezet 
samen met MEE. Dit initiatief 
kwam van een inwoner. 

5 Wandelcafés in Druten (Druten, 
Afferden, Deest, Puiflijk, Horssen)
In samenwerking met Bendefit & 
Maas en Waal in Beweging, wan-
delen mensen wekelijks en drink-
en na afloop gezamenlijk een kop 
koffie. 

Samen 
praten

Samen 
Leren

Samen 
Bewegen

Samen 
zorgen

Jongvolwassene 
met Autisme

Multiculturele 
vrouwengroep
Ongeveer 16 
deelnemers in de 
Doorkijk onder 
leiding van 2 
vrijwilligers

Mahery Druten
8 deelnemers. 
Ontmoeting voor 
mensen die met 
GGZ problematiek 
te maken hebben 
(gehad). (wekelijks)

Mantelzorg koffie 
ochtenden 
15 deelnemers in 
de Bogerd

Yogales 
Ongeveer 12 
deelnemers

Samen Tuinieren 
in de moestuin

Samen koken, samen eten 
In samenwerking met 
Dronio en Maas en Waal in 
Beweging

Er is een moestuin aangelegd in 
de Heemtuin. Deze moestuin is 

voor verschillende doelgroepen 
toegankelijk. De moestuin 

speelt een rol in respijtzorg voor 
mantelzorgers, doordat mensen 
met beginnende dementie als 

vrijwilliger in de moestuin kunnen 
‘werken’.Vrijwilligers zijn betrokken 

in alle deelaspecten Bestuur, 
kerngroep, uitvoering etc.) Ook 

wordt er samengewerkt met 
Stichting de Heemtuin, Lionsclub 
Maas en Waal en Maas en Waal 

in Beweging (=Bendefit). De 
gemeente en Lionsclub gaven 

startsubsidie. 

6/7
Wandelen en 
jeu de boules 
Ongeveer 6-7 
deelnemers

12

 Samen praten over 
ouder worden
2 groepen worden 
na Corona tijd weer 
opgestart.

Klassieke muziek luisterkring
16 deelnemers. Maandelijkse 
bijeenkomsten in de 
bibliotheek in Druten in de 
Bogerd. 

12

Senior Digi 
Club Druten
Wordt na 
de Corona 
tijd weer 
opgestart.

Studiekring Druten
12 deelnemers in 
activiteiten centrum 
Dronio. De deelnemers 
geven om de beurt 
maandelijks een presentatie.

16

Mam Pap café 
1 x bijeenkomst1

15

Mantelzorg
activiteiten

8

16

2

Samen eten

Collectieve 
bijeenkomsten 

Wijchen

Ervarings- en lotgenotengroepen:
• 11 deelnemers: Partners met Autismespectrumstoornis (ASS)
• 4 deelnemers: Ervaringsgenoten psychische kwetsbaarheid (vooral 

digitaal)
• 8 deelnemers: Partner met niet aangeboren hersenletsel (NAH) 

Vanwege corona 1 bijeenkomst
• 37 deelnemers: Lotgenoten partnerverlies
• 18 deelnemers: Lotgenoten ouders met kindverlies

Samen 
Bewegen

Samen 
zorgen

Samen 
praten

Sportgroep 
14 deelnemers
In het Mozaïek (nog niet 
structureel)

Mantelzorg Café op 
Alverna

Groep Partner verloren
Voor ouders die op jonge 
leeftijd hun partner zijn ver-
loren. 

Het scheidingsloket
Een samenwerking met het So-
ciaal Wijk Team:
26 spreekuren
32 contacten

Ontmoetingsgroep 
laaggeletterden 
2 bijeenkomsten

Djembéles  
14 deelnemers
Een van onze 
vrijwilligers geeft 
djembéles aan 
inwoners.

Ervaringen 
delen

Multiculturele 
vrouwengroep
Gestart in oktober 
onder leiding van 
twee vrijwilligers

Samen 
ontmoeten

Samen 
jammen
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In een jaar waarin Corona een grote rol speelt is het heel belangrijk om in contact te blijven 
met mensen. We hebben dat op heel veel verschillende, creatieve manieren gedaan in 
2021. In Wijchen-Zuid hebben we verrassingsbezoekjes georganiseerd.

Onaangekondigd gingen we bij verschillende inwoners langs met een chocolade letter
• Een simpel gebaar en een praatje doet veel voor mensen 
• We lieten bij alle adressen een kaart achter met onze contactgegevens

Op 28 en 29 mei organiseerden we ‘Fleur en Kleur in de buurt’ In de Drutense wijken 
Middelveld en Nijenkamp. Samen hebben we de buurt opgeruimd en de wijken opgefleurd 
met plantjes in de voortuinen. Deelnemers waren buurtbewoners, wijkbeheerders van 
Woonwaarts, de gemeente en wethouder Gerard de Wildt. Jongerenwerkers van 
MeerVoormekaar hadden een programma voor kinderen.

Verrassingsbezoekjes Wijchen Zuid

NLDoet 2021

Gelderse Handen 2021
Vrijwilligerscentrale Druten 

en Wijchen

Nieuwe website
We zijn overgegaan van 
vrijwilligerswerkgelderland.nl 
naar geldersehanden.nl. Dit 
is een samenwerking met 10 
vrijwilligerscentrales.94

53
41

33
organisaties waren 
in 2021 actief op de 
website

organisaties in 
Druten

organisaties in 
Wijchen

42 vacatures 
geplaatst

cursus voor 
vrijwilligers: 
Praten over 
eenzaamheid

3

12

bijeenkomsten

deelnemers

aangesloten
organisaties

Vrijwilligers bedankt!
De jaarlijkse bedankavond 

voor vrijwilligers
In Wijchen op 
28 september

270 vrijwilligers in Theaterzaal 
’t Mozaïek 

optreden van 
Ed Struijlaart In Druten op 

15 oktober

150 vrijwilligers in D’n 
Bogerd

• MeerVoormekaar zit in de kerngroep Sportakkoord.  
Een samenwerking met GGD, Actief Maas en Waal, Maas en 
Waal in Beweging en MEE. 

• We leveren ook een bijdrage aan de werkgroep  
Heel Druten Sport en Beweegt. 

• Sporten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker voor 
• mensen met een beperking of mensen met gezondheids- 

problemen.
• Het doel: Sporten en bewegen toegankelijk maken voor iedereen en het stimuleren van 

positieve gezondheid. Iedereen moet op zijn of haar eigen niveau kunnen bewegen of 
sporten.

• Aanvragen voor subsidie zijn toegekend aan burgerinitiatieven van Beweegtuin Afferden 
en de Beweegroute over de Waalbandijk.

Sportakkoord Druten
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Thema
Jeugd

Djoey tijdens jeugdgroep 

‘Door de autismegroep is mijn 
leven een stuk minder saai’
Djoey (17) komt elke week naar de jeugdgroep voor autistische jongeren, 
waar ze onder leiding van jongerenwerker Ashley Las van Bennekom samen-
komen om nieuwe mensen te leren kennen en activiteiten te doen. Ze doen 
spelletjes, kletsen met elkaar en bakken soms iets. Lees meer op de volgende 
pagina. 

Djoey: ‘Ik heb autisme. Voor mij betekent dit dat ik moeite heb met veran-
deringen en nieuwe dingen. Ik vind het bijvoorbeeld niet leuk om naar de 
dokter of de ortho te moeten. Mijn moeder brengt me nu niet meer en dus 
moet ik een andere, nieuwe route fietsen. Daar houd ik niet van.
Sociaal ben ik wel, alleen ik pik hints niet zo snel op, ik voel niet zo goed aan 
of iemand zin heeft om met mij te praten. En dus heb ik nul sociale con-
tacten in de buurt. Na schooltijd kijk ik vooral series en films.’

Jeugd

Jeugdgroep
De jeugdgroep voor autistische jongeren wordt georganiseerd 
vanuit het jongerenwerk van MeerVoormekaar. Onze jongerenw-
erkers hadden ook in 2021 veel te maken met coronamaatrege-
len die het werk lastig maken vanwege beperkingen, maar die 
tegelijkertijd de behoefte aan jongerenwerkers en de activiteiten 
vergroten. 

‘Sinds anderhalf jaar kom ik een keer in de week naar de autismegroep. Ik 
wilde eerst niet, omdat het weer iets nieuws was. Maar het leek mijn moeder 
wel goed voor me en zelf dacht ik: misschien ontmoet ik daar wel nieuwe 
mensen. 

Ik heb hier niet echt vrienden gemaakt, maar spreek hier wel nieuwe 
mensen. Sommigen kende ik al van de taxi naar school, of van de  
basisschool. Ik kan niet altijd persé opschieten met andere kinderen met au-
tisme omdat iedereen heel verschillende kenmerken heeft. 

Bij mij hebben mensen meestal niet direct door dat ik autisme heb. Ik ben 
redelijk makkelijk in de omgang. Maar als iemand mij irriteert, kan ik wel heel 
direct zijn. Bij de autismegroep heb ik geleerd om mensen een kans te geven 
en soms een middenweg te zoeken.’
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Aanwezig op school
Onze jongerenwerkers ondersteunen jongeren niet alleen buiten 
schooltijden. Ze zijn ook regelmatig te vinden op het Maaswaal College. 
In 2021 hebben we het jongerenwerk op beide locaties gepromoot met 
een waterijsjesactie. Voor de  jongerenwerkers een laagdrempellige 
manier om bekend te worden onder de jongeren. 

Activiteiten Pax Christi College 2021
Op maandagen, dinsdagen en woendagen zijn we aanwezig geweest op het Pax  
Christi College. Vanaf de meivakantie waren dat 3 momenten per week. Later in het jaar 
werden dat op verzoek van de school vier momenten. Samen met de straatcoaches van 
de gemeente bereiken we 30 tot 40 jongeren tijdens een pauze.

 
Promotie jongerenwerk
Op beide locaties hebben we ons 
jongerenwerk gepromoot door hon-
derden waterijsjes uit te delen. 

Activiteiten op het Maaswaal College 

96 keer aanwezig geweest in 2021

1037

820

contacten
Locatie Oosterweg

contacten
Veenseweg

contacten huiswerk
ondersteuning. 5 maanden 
lang hebben we docenten, 
klassenondersteuners en leerlin-
gen ondersteuning geboden. 

820

Pauzes bezoeken
Contact met jongeren, conciërges, 
docenten, orthopedagogen, zorg-
coördinator, afdelingsleiders, etc. 

    op locatie Oosterweg

               op locatie Veenseweg

21x

21x

Schoolfeest 
We bezochten het 
schoolfeest om zichtbaar 
te zijn en in contact te 
blijven met jongeren. 

Djoey: ‘Een voorbeeld: ik hou van spelletjes en doe graag Beverbende of 
Uno Flip. Als iemand dan een ander spel wil doen dat ik niet ken, vind ik dat 
niet leuk. Ik heb Ashley zelfs een keer geappt dat ik dan liever helemaal 
geen spel wilde doen, maar nu bedenk ik soms dat ik een nieuw spel best 
eens kan proberen.

Ik ben ook beter geworden in het aangeven wanneer ik iets niet zo prettig 
vind. Eerder keek ik iemand gewoon lang aan, maar nu zeg ik het. Of als ik al 
van tevoren weet dat ik iets niet leuk vind, vermijd ik dat gewoon.

Ik heb voorgesteld om eens te gaan praten over hoe iedereen zijn of haar 
autisme beleeft. Ik ben daar wel nieuwsgierig naar. Hebben ze specifieke 
hobby’s, waar hebben ze moeite mee? Het helpt mij om iemand beter te 
begrijpen. Soms zegt iemand bijvoorbeeld niets in de groep en dan denk 
ik: is er iets? Misschien kunnen ze van mij ook nog wat leren. Ik ben redelijk 
makkelijk in de omgang en heb in het verleden al veel therapie gehad waar 
ik dingen geleerd heb.’

De groep voor autistische jongeren is een voorbeeld van een col-
lectieve activiteit. Dit zijn activiteiten waar meerdere mensen met 
dezelfde hulpvraag samen terecht kunnen. De kracht van dit col-
lectieve aanbod is dat hulpvragers elkaar kunnen ondersteunen. 

Jongerengroepen in 2021

Paradijsvogels Autismegroepen Meidengroep

‘Bij ons op de groep zitten meer meisjes dan jongens. Dat is bijzonder, want 
meisjes worden minder vaak gediagnosticeerd. Daardoor heb ik ook ge-
leerd met meisjes te praten, dat is handig voor later. Ze zijn wel ingewikkeld. 
Soms willen ze iets niet, maar dan zeggen ze: ‘dat kan’, of ‘niet echt’, dat is 
heel vaag.’
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Djoey: ‘Ik vind het wel leuker met de meisjes, want zij zijn een stuk socialer. 
Zelf ben ik transgender, dat is al op mijn derde vastgesteld. Sinds ik aan de 
testosteron zit, merk ik ook veranderingen in mijn autisme. Ik word volwassen-
er in mijn keuzes en ik heb mijn stiltekoptelefoon bijna niet meer nodig.

In coronatijd deden we de groep online, maar dat vond ik niks aan. Ik miste 
de groep, in het echt is het veel gezelliger. Af en toe ging ik wandelen met 
Ashley. Mijn leven is een stuk minder saai door de autismegroep. Het helpt 
me met mijn sociale contacten, anders zou ik niemand in de buurt hebben.’

 

Bijeenkomsten & 
cursussen

Gezinnen voor Elkaar Wijchen
Bij Gezinnen voor Elkaar worden 
steungezinnen die graag iets voor een 
ander willen betekenen, gekoppeld 
aan gezinnen die tijdelijk wat extra 
ondersteuning nodig hebben. 

5

3

8

nieuwe 
steungezinnen

nieuwe 
matches, 2 
beëindigd

matches waren nog 
actief aan het eind 
van het jaar.

Cursus in klein verband 
voor ouders die minder 
goed meekomen in een 
grote groep. 2 x Wijchen 
en 2x in Druten

19

12 ouders Druten

ouders Wijchen

Themabijeenkomsten:
1x conflicten voor ouders
1X conflicten voor docenten Maaswaal 
College Wijchen

Cursus 
opvoeden na 
echtscheiding
Samen met het 
Sociaal Wijk 
Team

Een kind met 
een ASS Groep
Groep voor 
ouders met een 
kind met een 
ASS

Mam Pap café in 
Druten
Maandelijkse bijeen-
komsten voor (jonge) 
ouders in het jonger-
encentrum

Wat we nog meer deden in 2021
Afstemming netwerkpartners Druten en Wijchen
In augustus is er een bijeenkomst geweest met onze jongerenwerkers, het Sociaal 
Wijkteam, straatcoaches, BOA’s en Politie. Het doel: duidelijkheid scheppen over 
rollen en verantwoordelijkheden en samen nadenken hoe we overlast kunnen 
verminderen.  

Jonge Mantelzorgers
In 2021 hebben we in Wijchen 14 jonge 
mantelzorgers weten te bereiken. Zij deden 
bijvoorbeeld mee aan groepsactiviteiten 
voor jongeren zoals sporten of een Fifa 
toernooi. We hebben ook 9 huisbezoeken 
gedaan en een bijeenkomst georganiseerd 
waar 4 deelnemers op af kwamen.   

Onder alle jongeren die wij ondersteunen 
komen we veel mantelzorgers tegen. 
Vaak herkennen ze zichzelf niet als (jonge) 
mantelzorger. Ze zorgen voor iemand en 
vinden dat niets bijzonders. In ons werk 
houden we daar rekening mee. 
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Jongerencen-
trum Place2Be
Pfew, ik kan 
tijdens corona 
toch nog ergens 
terecht

Renovatie jon-
gerencentrum
Helpen samen 
met mijn matties 

Muziek maken 
bij Place2Do
Vrijwilliger Fabio 
komt helpen

Fit en Fris
Sportmoment

Het jongerenwerk in Druten als kalender

Herdenken 
Fadi 
@jongerencen-
trum. Donatie 
maken via Meer-
Voormekaar 
samen met 250 
anderen

CV laten 
checken 
bij het 
Jongerenloket! 

Hangen met 
de meiden 
Straatwerker 
Joey komt 
waarschijnlijk 
ook. 

Huiswerk-
begeleiding
Boeken 
meenemen

Groepsactiviteit 
BBQ

Vraag jon-
gerenloket: 
wat verandert 
er als ik 18 
wordt?! 

Groeps-
activiteit
Game avond

Huiswerk-
begeleiding 
Hulp bij 
examens

Jongerenwerk
Wijchen

contacten 
totaal in 2021 3601

contacten Straatwerk1175
contacten 
Jongerencentrum

227

contacten ontbijt 
met jongeren in 
het Jongeren-
centrum

5

22 contacten 
Fortnite toernooi

26 contacten 
Fifa Toernooi + 
Skii-games

70 contacten 
Tiener BSO 
Veenhof

37 contacten 
Tiener BSO  
Huissteden

contacten Young Wijchen
Een jongerenpanel organiseert in 
samenwerking met theater ’t Mozaiek 
culturele activiteiten.

5

‘We hopen echt dat we met een groep mensen straks vette dingen kunnen 
organiseren voor jongeren, door jongeren.’  

Thijmen van der Leegte (23), lid jongerenpanel 
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Thema
Ouder worden

Henk & Truus
Henk (78) en Truus (80) wonen in Afferden. Truus heeft beginnende Alzheimer. 
Ze gaat twee dagen per week naar de dagbesteding en schildert graag. De 
normale dingen gaan thuis goed, maar langzaamaan worden er aanpassingen 
gemaakt thuis en moeten Henk en Truus gaan nadenken over de toekomst. 
Lees meer op de volgende pagina. Henk & Truus in hun hobbykamer
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Henk: ‘Alzheimer zit bij Truus in de familie, dus het was niet helemaal een 
verrassing. Haar kortetermijngeheugen is slecht, maar de meeste normale 
dingen in huis gaan goed. Op maandag en woensdag gaat Truus naar de 
dagopvang op de Doederij in Appeltern.’
Truus: ‘Ik word dan rond 9.15 opgehaald. We krijgen eerst een kopje koffie als 
we binnenkomen. Dan gaan we schilderen of handwerken, ik heb meestal 
een klein werkje mee. Met mooi weer maken we een wandeling over de dijk 
en onderlangs. En rond 16.00 word ik weer thuis afgeleverd.’

Ouder worden

De Plusbus en OpStap
Wanneer ouderen niet meer zelfstandig kunnen reizen of een beperking hebben waar-
door eigen vervoer niet mogelijk is, dan kan MeerVoormekaar daarbij helpen. Voor een 
kleine eigen bijdrage kunnen inwoners van Druten gebruik maken van de Plusbus en de 
inwoners van Wijchen van Opstap. Dit vervoer draait bijna helemaal op vrijwilligers. 

Corona
In 2021 speelde corona een grote rol in het vervoer. We konden vanwege de maatregel-
en maximaal drie passagiers meenemen per rit. Het vervoer is begroot op een capaciteit 
van zes personen per bus. Hierdoor maakten de bussen veel meer kilometers en vallen de 
kosten hoger uit. 

Opvallende bestemming
In 2021 kwam de vaccinatiecampagne goed van de grond. Maar voor sommige oud-
eren of mensen met een beperking was vervoer een belemmering om zich te laten vac-
cineren. Om deze drempel voor een vaccinatie weg te nemen, hebben we zowel Op-
Stap als de PlusBus ingezet voor vervoer van en naar de vaccinatielocatie.  

44 chauffeurs

12 vrijwilligers
kantoor

18.337

Opstap Wijchen Plusbus Wijchen

ritten in
totaal

12 chauffeurs

7317

ritten
totaal

255 dagen 
gereden

Henk: ‘Je doet daar ook geheugentraining toch? En soms gehaktballetjes 
draaien. Tussen de middag gaat Truus altijd even liggen. Er waren geen rus-
truimtes, dus hebben ze voor haar een ligstoel gevonden die op een rustige 
plek is gezet.’

Truus: ‘Ik vind het fijn om zelf iets om handen te hebben, maar het is wel 
fysiek vermoeiend. Ik maak zelf het huis schoon en ik kook nog gewoon. Er 
komt alleen iemand voor het grove werk.’

Mantelzorg
Henk en Truus redden zich nog goed samen. Dat komt doordat Henk een zor-
gende rol op zich kan nemen. In Druten en Wijchen zijn er veel meer situaties 
zoals die van Henk en Truus waarbij een partner, kind of een ander familielid 
of kennis mantelzorger is. MeerVoormekaar ondersteunt mantelzorgers en 
brengt hen met elkaar in contact zodat ze bij elkaar terecht kunnen als dat 
nodig is. 

• De dag van de mantelzorger 2021:
Samen met het Maaswaal College  
hebben we 3 verwenmiddagen 
gepland. De middagen moesten 
helaas worden gecanceld vanwege 
de coronamaatregelen. 
 
• BOS project Wijchen:
Als mantelzorger kun je af en toe 
enorm geholpen worden als iemand 
even tijdelijk de zorg van je over 
kan nemen. MeerVoormekaar heeft 
speciaal opgeleide vrijwilligers die 
dit kunnen doen. We hebben 11 
aanvragen gehad en 11 matches 
gemaakt. 

Druten Wijchen

• Koffieochtenden: konden helaas             
niet doorgaan vanwege corona. 

• Nieuwsbrief: wordt regelmatig 
verstuurd naar mantelzorgers. 

• Mantelzorgactiviteiten: yogales,  
wandelen en jeu de boules voor 
mantelzorgers. 

• Mantelzorgcomplimenten:
499 aangevraagd en opgehaald. 
 
• Cursus Voluit Leven: 
7 deelnemers (niet alleen mantel-
zorgers).

‘Ik heb inzichten gekregen om het leven aangenamer te maken. En ik heb 
fijne mensen leren kennen in de groep.’ 

Deelnemer Voluit Leven 3736



Henk: ‘Vorige zomer is Mariëlle hier geweest voor een welzijnsbezoek. 
Ze belde en vertelde dat ze bij alle inwoners van 75 jaar en ouder langs 
kwamen om te vertellen over de mogelijkheden die er zijn ter ondersteuning. 
We hebben heerlijk buiten zitten kletsen, en ze heeft allerlei dingen verteld. 
Bijvoorbeeld over het Alzheimerscafé. Daar kunnen patiënten met hun 
partner naartoe om te praten over hoe het gaat en hoe anderen met de 
ziekte omgaan. Truus en ik zijn er uiteindelijk niet geweest. Het werd voor 
haar allemaal wat te druk. Uiteindelijk moet iedereen ook z’n eigen ding 
doen. Gelukkig hebben we een casemanager vanuit de zorggroep Maas 
en Waal, en we doen zelf ook veel.’ 

Personenalarmering 
 
Wanneer ouderen zich thuis niet zo veilig voelen, kunnen ze in Druten gebruik 
maken van de personenalarmering van MeerVoormekaar. Ouderen krijgen 
een klein apparaat met een knop die ze om hun nek kunnen hangen. Is 
er iets aan de hand, dan kunnen ze op de knop drukken. Direct krijgt de 
meldkamer een melding en komt er iemand om te kijken hoe het gaat. Voor 
personenalarmering werken we samen met onze partner M-alert.

Cijfers 2021
Bij de personenalarmering waren in 2021 2 vrijwilligers actief. Op 1 januari 
waren er 89 aansluitingen bij M-alert. In de loop van het jaar zijn er 15 
aansluitingen beëindigd en 6 nieuwe aansluitingen bijgekomen. Nieuwe 
aanvragen worden binnen 2 tot 3 dagen afgehandeld. 

Een welzijnsbezoek is een bezoek aan huis. Door de mensen te bezoeken 
willen we graag onderzoeken hoe het met de mensen gaat qua 
gezondheid en welzijn, welke wensen of behoeften er leven en of er 
knelpunten zijn. Daarnaast geven we informatie over activiteiten, sociale 
contacten, wonen, gezondheid, vervoer en financiën. Mocht blijken dat er 
meer ondersteuning nodig is, dan wordt een vervolgafspraak gemaakt.

Welzijnsbezoeken

Wijchen:
44 Bezoeken gedaan door vrijwilligers. Voornamelijk in Alverna (inclusief het 
buitengebied) geweest. Vanwege de coronamaatregelen konden we pas 
later in het jaar beginnen.

Druten: 
160 Bezoeken gedaan door Sociaal werkers. Voornamelijk in Deest, 
Afferden, Puiflijk en Horssen. Vanwege de coronamaatregelen hebben we 
minder bezoeken gedaan dan gepland.

Henk: “Alleen thuis zijn gaat nog wel, maar ze wordt nu wel vaker 
wat angstig. Ik leg altijd een briefje neer. Vanmorgen was ik naar de 
sportochtend in De Meent hier verderop. Dan ligt dit briefje op tafel: 
‘Schat, ik ben sporten in de Meent, rond 12.00 terug.’ En daarnaast 
een papier met telefoonnummers van de kinderen en de buurvrouw. 
Vanmorgen was ze een beetje boos, want het duurde haar te lang voor 
ik terug was. Dan heeft ze het briefje niet goed gelezen. We hebben nu in 
huis ook een alarm aangelegd, omdat het lastig te onthouden is voor Truus 
of de deuren op slot zitten bijvoorbeeld. Dus langzaam maar zeker merk ik 
wel dat het iets minder begint te worden. Vroeger ging Truus bijvoorbeeld 
veel lezen, maar dat gaat niet meer. Het verhaal blijft niet meer hangen, 
dat leest lastig.

Dementieondersteuning

Druten Wijchen

Dementievriendelijk Alverna:
Een werkgroep met verschillende partners 
voor dementievriendelijke wijken. Het doel 
van de werkgroep: Good practices in heel 
Wijchen uitzetten. 

Eind 2021 is gestart met het eerste man-
telzorgcafé, dit is een initiatief vanuit de werk-
groep.

Alzheimercafé Wijchen en omstreken: Van-
wege de coronamaatregelen hebben we 
helaas maar één café kunnen organiseren in 
2021. Dit was een café op tv in samenwerking 
met RN7. 

Alzheimercafé West Maas en Waal & 
Druten kon helaas niet doorgaan van-
wege de coronamaatregelen. 

We hebben een Dementiewijzer 
geschreven. Dit is een hulpmiddel met 
concrete communicatietips en ant-
woorden.

Signaleringskaart Dementie gemaakt
Dit is een kaartje met daarop de 
vroege signalen van dementie. Deze 
kan worden uitgedeeld aan bijvoor-
beeld mantelzorgers, familieleden en 
professionals. 
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Wat we nog meer deden in 2021

Samen koken, samen eten. In samenwerking met GGD, Dronio en Maas en Waal in Be-
weging (= Bendefit) en MeerVoormekaar.

Maaltijdondersteuning in Deest: Warme maaltijden worden bij ouderen thuisbezorgd 
door vrijwilligers die soms ook samen met de ouderen eten. Project is ontstaan vanwege 
de vraag naar gezonde voeding voor ouderen, die zelf niet meer kunnen koken. Dit is 
een samenwerking met thuiszorg die ondervoeding signaleert en met ’t Trefpunt.

Maaltijd ondersteuning

Hulpdienst
De hulpdienst helpt mensen met 
allerhande klusjes in en om het huis. 
De klussen worden uitgevoerd door 
vrijwilligers. Deze matches konden we 
maken in 2021: 

654 x hulp bij belastingzaken

Druten

Wijchen

84 klusjes zoals: boodschappen, 
computerhulp, tuinonderhoud, 
etc.

84 x hulp bij 
vervoer 33 matches in het 

Maatjesproject

113 vrijwilligers

159 x hulp bij 
belastingzaken

65 klusjes zoals bood-
schappen, computer-
hulp, tuinonderhoud, 
etc.

13 x hulp bij 
vervoer

13 Hulp bij 
adminisatratie

34

Knaak voor een 
taak 34 klusjes 3 actieve

studenten

vrijwilligers

Oogcafé Druten
• Maandelijkse bijeenkomsten voor blinde 
en slechtziende mensen. 
• Wordt georganiseerd door een werkgroep 
van vrijwilligers.

Senior Digi club Druten
• Tweewekelijkse bijeenkomsten door senioren voor 
senioren die niet digitaal vaardig zijn. 
• Ondersteuning door vrijwilligers van 
MeerVoormekaar, bij gebruik van tablet, mobiele 
telefoon en laptop. 
• Een samenwerking met Bart van Kraaijgroep

Meer Bewegen voor Ouderen in Wijchen

Preventie werkgroep Gezond 
Ouder worden 
• Deze werkgroep bestaat uit 
MeerVoormekaar i.s.m. gemeente, de 
GGD, fysiotherapie en ergotherapie. 
• We werken onder andere aan 
valpreventie.

10 gymnastiekgroepen 
op 10 locaties

13 yoga groepen op verschillende locaties

2 groepen Werelddans

Dagbegeleiding de
Ontmoeting in De Lier in Puiflijk

Deelnemers komen elk met eigen doelen zoals sociale 
relaties, geestelijke gezondheid of lichamelijke 
gezondheid. We hebben bij de Kleine Leste Mert
€450,- opgehaald om te besteden aan activiteiten, 
Casino dag georganiseerd en koken voor nieuwkomers. 

56 deelnemers20 vrijwilligers
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Thema
Sterke Buurten

‘Na mijn hartaanval 
kreeg ik van bijna 
iedereen een 
berichtje’
Sjon (64) uit Wijchen woont in een wijk waar de 
mensen wat op zichzelf zijn, maar heeft behoefte 
aan contact met anderen. Nieuwe contacten 
aangaan kan best lastig zijn. Sjon heeft al verschillende 
pogingen ondernomen. Gelukkig kwam hij via de 
Verbindingstafel in een wandelgroepje terecht. 
Daar leerde hij nieuwe mensen kennen. Lees meer 
op de volgende pagina. 

Dorpsondersteuners  
Els en Niny op de duofiets

Sterke buurten
Sjon: ‘Ik woon in Wijchen, in een rijtje 
huizen die bedoeld zijn voor 
alleenstaande vrouwen met een kind, 
of mannen boven de veertig. Daar 
woon ik nu al een aantal jaar, maar 
ik heb niet veel contacten in de buurt. 
Toen er laatst brand was uitgebroken 
in een schuurtje achter mijn huis,
ben ik even gaan kijken. Daar 
raakte ik aan de praat met een 
Marokkaanse man die ook aan was 
komen lopen, en heb ik een praatje gemaakt 
met iemand anders die hier al een tijdje woonde. Ik ben 
meegegaan om koffie te drinken, dat was heel leuk. Zo heb ik ineens twee 
contacten erbij.’

De Verbindingstafel
De Verbindingstafel is een initiatief vanuit Hart van Zuid in Wijchen. 
Het is opgezet door vrijwilligers Peter van ’t Schip en Ed Blokpoel, 
beiden al jaren Netwerkcoach van MeerVoormekaar. Met De 
Verbindingstafel proberen we het voor wijkbewoners zo makkelijk 
mogelijk te maken om nieuwe contacten aan te gaan. Dat doen 
we door op zoek te gaan naar mensen met dezelfde interesses, 
hobby’s en behoeften en die aan elkaar te koppelen. 

Er is in 2021 één verbindingstafel geweest. Hieruit zijn twee  
wandelgroepen ontstaan die  tijdens corona doorgegaan zijn met  
wandelen. Daarnaast zijn nog vier initiatieven uit deze verbind-
ingstafel ontstaan o.a schilderen, koffie drinken bij de Hema en 
theaterbezoek. Helaas konden deze initiatieven niet doorgaan 
vanwege de coronamaatregelen. 

Wijkverbinders
De Verbindingstafel werkt samen met wijkverbinders. Een 
wijkverbinder maakt in zijn of haar wijk verbinding met 
wijkbewoners door een praatje te maken. Hij of zij kent de wijk 
en de inwoners goed en weet ze enthousiast te maken voor 
activiteiten die worden georganiseerd.
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Sjon: ‘Ik woon alleen. In mijn buurt is onlangs iemand eenzaam gestorven. Zo 
wil ik niet eindigen en dus moet ik mijn best doen om mensen te leren ken-
nen. Ik ben een tijd geleden op uitnodiging van Peter van ’t Schip, een van 
de initiatiefnemers van de Verbindingstafel, naar het wijkcentrum in Wijchen 
Zuid geweest. Ik was wel nieuwsgierig. Daar heb ik verschillende dingen  
genoemd die ik leuk vond om te doen. Onder andere wandelen en les-
geven in schilderen.’ 

Netwerkcoaches
Om voluit deel uit te kunnen maken van de samenleving is het 
belangrijk voor mensen een netwerk om zich heen te hebben 
van familie, vrienden, buurtgenoten en kennissen. Wanneer het 
tegenzit kun je dan terugvallen op deze relaties. Maar wanneer je 
netwerk kleiner wordt, kan het lastig zijn om nieuwe relaties op te 
bouwen. 

Arno uit Wijchen: ‘Ik was veel alleen thuis en wist niet goed hoe 
ik met mensen in contact kon komen, dat vond ik erg lastig. Hoe 
pak je dat aan, hoe ontmoet ik iemand? Mijn Netwerkcoach hielp 
me met het uitzoeken van de praktische kant.’

Een netwerkcoach helpt om nieuwe mensen te leren kennen of 
juist oude kennissen weer op te zoeken en zo je netwerk te ver-
groten. In 2021 hebben onze vijf vrijwillige netwerkcoaches vijf 
inwoners geholpen met het uitbreiden van hun netwerk. 

Buurtmaatjes 
Een andere project waarbij we het netwerk van buurtgenoten 
inzetten, is Buurtmaatjes. Dit zijn wijkbewoners die of een vraag 
hebben of anderen willen helpen en daarom aan elkaar worden 
gekoppeld. Bijvoorbeeld: iemand die nieuw komt wonen in een 
wijk wordt buurtmaatje met iemand die al langer in de wijk woont. 
Buurtmaatjes is een samenwerking tussen Talis en MeerVoorme-
kaar waarmee we in 2021 zijn gestart. In korte tijd hebben we drie 
buurtmaatjes gevonden en een maatje kunnen koppelen. 
Corona heeft het project helaas vertraagd waardoor we het in 
2022 verder gaan opzetten. 

Hart van Zuid
Om Wijchen-Zuid een toekomstbestendige en leefbare wijk te laten blijven, wordt er 
samen gewerkt aan een aantal grote opgaven. Ook in 2021 hebben we samen met 
partnerorganisaties en inwoners gewerkt aan een sociaal Hart van Zuid. Maar omdat we 
vooral met mensen werken had corona veel invloed op de activiteiten die we konden 
opzetten*.  

Sport- en Speldag
Verschillende sport- en spelvor-
men aangeboden. Voor peuters 
tot adolescenten. Boogschieten, 
frisbee werpen, voetbalparcours, 
badminton, voetbal, mobiele gym 
(krachttraining), etc.

Onderzoeken 
toekomst 
werkgroepschoon

Onderzoeken 
mogelijkheden 
wijkjournalist 
Wijkjournalist maakt deel uit 
van de communicatiegroep 
en zal verslagen gaan mak-
en van activiteiten. We zijn in 
2021 gestart met het opzetten 
zodat de wijkjournalist in 2022 
kan beginnen. 

Burendag
Evenementen

Tijdens burendag hebben we extra 
geïnvesteerd in Hart van Zuid. Er waren 
activiteiten voor jong en oud, een disco, 
voor de jonge jeugd tekenen met Morris 
(een populaire graffititekenaar uit  
Wijchen), een springkussen, een markt 
met kraampjes in winkelcentrum Zuider-
poort, etc. Het krijgt een vervolg in 2022.

Buurtpeil
ondersteuning
Buurtpeil werkt met  
vrijwillige beheerders die 
worden ondersteund door 
MeerVoormekaar. Helaas 
zijn bijna alle vrijwilligers 
gestopt.

Ontwikkelen wandelroutes 
Zuid
In coronatijd is voldoende bewegen vaak 
lastig. Wandelen is een activiteit die vaak 
nog wel kan ondanks maatregelen. Daar-
om hebben we in samenwerking met 
Wijchen Gezond wandelroutes uitgezet. Ze 
zijn in 2022 geopend. 

Ondersteuning door
ontwikkeling van 
ontmoetingsplek(ken) in  
de wijk 

Met het bestuur van het wijkcentrum zijn er 
verkennende gesprekken geweest. Het resultaat: 
in 2022 komt er een plan met aanbevelingen en 
wensen voor een nieuw te ontwikkelen  
ontmoetingsplek.

*Een aantal activiteiten konden helaas niet 
doorgaan i.v.m. corona. Dit waren de makkelijke 
moestuin (kweekakken) en Verhalenboek van 
ouderen uit Zuid door kinderen 4544



Sjon: ‘Eerder heb ik ook al weleens wat dingen ondernomen in de wijk. Ik 
ben bijvoorbeeld bij Hart van Zuid geweest. Daar had ik wat ideetjes geop-
perd die wellicht leuk waren voor de buurt. Zoals bijvoorbeeld wat muurtjes 
in de wijk beschilderen, die er nu maar vies bijlagen. Of het openen van een 
werkplaats waar mensen spulletjes konden laten repareren.

Daarom was ik nieuwsgierig naar wat Ed en Peter in het wijkcentrum gingen 
doen. Ik zou via hen ook schilderles gaan geven, ik schilder namelijk zelf ook 
met olieverf, alleen ging dat door corona niet door. Wat wel kon, was 
wandelen. Er kwam dus vrij vlot uit het overleg dat we een wandelgroepje 
gingen beginnen.’

WijWijchen.nl
In een sterke buurt is veel verbinding. Tussen buurtbewoners 
onderling maar ook tussen buurtbewoners, organisaties en initiati-
even. MeerVoormekaar faciliteert op verschillende manieren deze 
verbondenheid. Bijvoorbeeld via De verbindingstafel, Netwerk-
coaches en Buurtmaatjes. 

In Wijchen beheert MeerVoormekaar WijWijchen.nl. Via deze web-
site verbinden we mensen met organisaties en initatieven. Je vindt 
er onder andere een:

•  Activiteitenagenda
•  Sociale kaart
•  Workshops
•  Informatie
•  Gemeentenieuws

25.296

37 In 2021 hebben we in 
totaal 37 blogs 
gepubliceerd op 
WijWijchen.

We hadden 25.296 
unieke bezoekers 
(een stijging van 13.9 
procent)

1936
In het totaal zijn 
er 1936 berichten 
geplaatst (stijging 
van 24 procent).

24 24 organisaties of initi-
atieven hebben een 
pagina aangemaakt 
op WijWijchen.

Chaffeurs

‘Het was fijn om contact met anderen te hebben, want die coronatijd was 
wel een periode van eenzaamheid. Ik hou mezelf wel bezig, maar op een 
gegeven moment wordt het wat teveel. Wandelen kon wel, buiten en 
met z’n tweeën naast elkaar. Ed en Peter hadden nog wat mensen erbij 
gevraagd, dus uiteindelijk hadden we een mooi groepje. Er was een aantal 
mensen dat niet zo goed Nederlands sprak, maar het klikte allemaal heel 
goed. Met handen en voeten kom je een heel eind. We deden wandelin-
gen van een uur ongeveer. En daarna koffie drinken in het wijkcentrum, dat 
vond ik heel gezellig. 

Een paar weken geleden heb ik een hartaanval gehad. Dat was wel even 
schrikken. Ik kreeg toen veel berichtjes van mensen uit de groep, die me 
sterkte wensten enzo. Dat was fijn. En Ed kwam een bosje bloemen brengen. 
Heel leuk vond ik dat. Sindsdien is er geen wandelafspraak meer geweest, 
hoorde ik. Ik moet wat rustig aan doen, maar ik ga binnenkort een appje 
sturen om weer eens af te spreken. Daar heb ik zin in.’
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Wat we nog meer deden in 2021

Meerdoenertjes en Buurtfonds

Buurtbemiddeling

Project Druten Zuid
• Activiteiten in deze wijken voor en door inwoners, 
samen met inwoners (NL Doet, Burendag).
• Buurten Nijenkamp en Middelveld 
• Enquête over leefbaarheid in de wijk. Wat vinden 
bewoners belangrijk? Waar hebben ze behoefte 
aan?
• Samenwerking woningstichting Woonwaarts, 
gemeente Druten en MeerVoormekaar. 

12 Vrijwilligers

59 Aanmeldingen.
Doorverwijzingen via:
- Politie (9)
- Vluchtelingenwerk (1)
- Talis (15)
- Eigen initiatief (34) 

Resultaat:
- 65% goed opgelost
- 6 vragen nog een
open eind 2021

• Een meerdoenertje is een kleine subsidie van €300,- om iets te organ-
iseren in je straat buurt of wijk.
• Het buurtfonds is een subsidie van €1.000,- tot €5.000,- voor grotere 
initiatieven in je straat, buurt of wijk. 
• Wijchen:

 
 

• Druten:
 

Dorpsondersteuners

Meerdoenertjes 
toegekend9 Buurtfonds toegekend 

(verhalenboek)1

Meerdoenertjes 
toegekend

5 Buurtfonds toegekend
(Affere Oan, 
Bewoarmiense, 
Comité Oranjewijk)

3

Duofiets Bergharen, Hernen, Leur 
Via de dorpsondersteuners Els en Niny kunnen inwoners gratis een 
Duofiet of rolstoel lenen. Ideaal voor mensen met een beperking 
om in beweging te blijven.  

16
keer 
uitgeleend 6 aanvragen 

afgewezen 2
keer de rolstoel 
uitgeleend 

Dorpsondersteuner Els: ‘De reacties zijn enorm enthousiast. Zo is er een echt-
paar dat al drie keer samen is wezen toeren. Voorheen kon meneer zelf nog 
fietsen, maar door omstandigheden lukt dat niet meer. De duofiets stelt het 
koppel in staat om toch samen iets kunnen 
ondernemen.‘  

1x
keer 
uitgeleend 
aan sinterklaas 

Netwerkfunctie 
De dorpsondersteuners hebben een netwerkfunctie. Ze zijn continu in 
gesprek met het Sociaal Wijkteam. Daarnaast werken ze mee aan het 
integraal bundelen van ouderenzorg via Netwerkgroep de 
Verbinding. Hier werken ze samen met de huisarts, fysiotherapeut, 
buurtzorg, seniorenverenigingen en de Zonnebloem.  

Individueel contact en ondersteuning
We investeren altijd in het vergroten en versterken van ons 
netwerk. We hebben contact met kwetsbare dorpsgenoten, 
verenigingen, etc.  In het voorjaar namen we versierde koekjes 
mee, gemaakt door leerlingen van de basisscholen uit Hernen 
en Bergharen.  

a. 

b. 

c. 

10 individuele hulpvragen 
opgepakt en afgehandeld 2 vragen zijn komen te 

vervallen

142 small talks aan de 
voordeur 10 keer per maand kort telefonisch contact

Versterken van het netwerk en de 
contacten tussen Bergharen, Hernen, 
Leur en verenigingen en organisaties in 
de dorpen. 

d. 
De scholen in Hernen en Bergharen 
gevraagd samen met de leerlingen 

aandacht te besteden aan kwetsbare 
ouderen tijdens de lockdownperiodes.

4                      Bijeenkomsten 
                      georganiseerd om          
                     ideeën te verzamelen 
           om een impuls te geven aan 
        Brede school Bergharen samen 
met de Buitenschoolse opvang, 
Kinderdagverblijf De Eerste Stap, 
de bibliotheek en multifunctionele 
accommodatie de Zandloper.

Platform Mijn Wijkplan: 
vanaf juli aangesloten.

Kooktraining 
opgezet voor 
senioren mannen. 
(zelfredzaamheid)

Overleg en afspraken gemaakt 
met commissie Schaarweide 

(sportpark) over de invulling van 
de multifunctionele ruimten. 

Regelmatig contact met beheerders 
Zandloper en Mijlpaal. Voorstel gemaakt 

voor een papieren 
jaarkalender van alle 

lokale activiteiten. 
Realisatie in 2022.
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Meedoen in 2022

Je hebt in dit jaarverslag kunnen lezen wat wij het afgelopen jaar hebben on-
dernomen voor de Drutense en Wijchense samenleving. Wil je in 2022 zelf ook 
in actie komen of ben je actief maar kun je daar wel wat bij hulp gebruiken? 
Dan kunnen wij je 
ondersteunen. 

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

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

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

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

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