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Zij weet de dag
te pakken
2020. In verband met corona moeten we ons allemaal
voortdurend aanpassen. Maar 2020 is ook in een ander
opzicht bijzonder, want niet eerder kende Nederland een
hi�egolf die maar liefst 13 dagen duurde! En als iemand zich
weet aan te passen dan is het wel Mw de R.
Op maandag 10 augustus bel ik haar op. “Hoe gaat het met
u? Is het nog een beetje uit te houden met die hi�e?”
“Nou, het is wel erg warm hoor, maar weet je wat ik doe?
’s Avonds na het eten, als de zorg vraagt om e.e.a. klaar te
ze�en voor de nacht, zeg ik: nee hoor, wacht daar maar even
mee. Zou je mij naar de tuin willen brengen, dan ga ik lekker
nog even op het bankje zi�en. Haal me maar weer op om
half 10! En dan zit ik daar heerlijk, en zie de avond vallen.
En weet je wat ik ook wel eens doe: dan laat ik na het eten
de rolstoeltaxi komen en dan ga ik naar de Weipoortseweg,
daar zit een ijsboerderij, ken je dat? Ik zeg tegen de
chauffeur: haal me over 2 uur maar weer op. En er komt
al�jd wel iemand bij me zi�en en dan heb ik de leukste
gesprekken. En ze hebben héérlijk ijs. Je moet er ook echt
eens heen gaan!”
Terwijl ik luister, voel ik de posi�eve energie stromen. Wat
een stoere dame, 90 jaar, zo posi�ef en ondernemend. Deze
oma weet de dag te pakken.
Een week later zoek ik haar op, het is nog steeds zó warm.
We hebben afgesproken om een rondje Singelpark te doen.
We wandelen langs de volière, doen wat boodschappen op
de Garenmarkt en nemen een kijkje bij het kabouterhuisje in
het Plantsoen. Naast de voordeur van dit boomhuisje prijkt
een gemeentelijk monumentenschildje. Deze kabouter mag
trots zijn, want dit huisje is geves�gd in de 188 jaar oude
plataan! Mevrouw had het nog niet eerder gezien!
Na een uur gaan we weer rich�ng huis, ik breng haar naar
haar appartement. Heerlijk was het om er even uit te zijn
geweest! Ze bedankt me hartelijk en ik beloof gauw nog eens
terug te komen.
Zij is dankbaar, maar ik ben het ook. Want ik bezorg haar
een fijne middag, maar zij mij ook!

Vrijwilligers gingen mee om oma
of opa te begeleiden naar de
GGD, want de prikloca�e was
niet al�jd om de hoek!

Het kan weer!

Vanaf december werden de regels weer strenger,
maar met als s�p op de horizon het vaccineren
vanaf januari, hielden de meesten de moed erin!
Het was een voortdurend zoeken naar crea�eve
oplossingen, passen en meten als het om
(kwetsbare) mensen gaat.

De historische live persconferen�e van premier
Mark Ru�e op 16 maart 2020 aan het begin van de
coronacrisis staat ons allemaal nog bij.
We schrokken ons een hoedje. Wat stond ons te
wachten? Regelma�g zaten we met z’n allen aan de
buis gekluisterd �jdens de daaropvolgende persconferen�es van de premier en zijn rechterhand
�jdens corona Hugo de Jonge.
Zouden er versoepelingen komen en wat dan wel?
Hoe gaat het met de besme�ngscijfers? En de
ziekenhuisopnames? En belangrijk: wanneer
beginnen we met vaccineren, want dan … dan pas
gaan we terug naar het oude. Een onwerkelijke �jd
die we ons de rest van het leven zullen blijven herinneren.

Social Media boden uitkomst en online vergaderen
via Teams of aanschuiven bij Webinars, zoals bijvoorbeeld ‘Een tegen Eenzaamheid’. Dat was mo�verend en hield de spirit ‘alive’.
Want mensenwerk verrichten zonder mensen om
je heen, valt niet mee. Het was fijn, ook al is het
van achter een scherm, je even verbonden te
voelen met een groep mensen die zich voor eenzelfde doelgroep inzet en waarbij je ideeën met
elkaar kunt delen.
Op het moment van schrijven zi�en we in juni 2021
en zijn er ruim 10 miljoen Nederlanders gevaccineerd. De belangrijkste maatregelen (1,5 m afstand, handen wassen, dragen van een mondkapje)
gelden nog steeds, maar er zijn versoepelingen!

Ook onze projectmedewerker kreeg te maken met
een grote uitdaging sinds corona uitbrak. Bij sommige ouderen heerste grote angst om corona te
krijgen, bij sommige vrijwilligers niet. Bij sommige
ouderen juist helemaal niet, maar bij de vrijwilligers wel enz., enz.

De winkels en terrassen zijn weer open en de tuincentra. Ook voor Oma gaat op Stap is dat heerlijk.
De eerste berichten van vrijwilligers komen alweer
binnen dat zij samen naar het tuincentrum zijn
gegaan, zonder afspraak, lekker slenteren langs de
mooie plantjes en een kopje koffie op het buitenterras. Het kan weer!

Hoe hou je het zo belangrijke contact met de
ouderen en vrijwilligers? Hoe leg je contact bij
nieuwe aanmeldingen, hoe trek je nieuwe
vrijwilligers aan en hoe leer je elkaar kennen?
Tijdens de zomermaanden kon er best weer veel.
Binnen de verpleeghuizen kwamen wat versoepelingen. De eerste korte contactmomentjes op
afstand aan de deur, later op veilige afstand bij de
oma of opa binnen, eerst nog niet, maar later ook
met mondkapje op. En er kon weer samen
gewandeld worden!

Wij danken onze fondsen voor het vertrouwen dat
zij ons gaven waardoor wij ons werk konden doen.
En wij danken onze vrijwilligers dat zij de zon een
beetje in de levens van deze mensen hebben kunnen laten schijnen.
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Niet voor krasse knarren
Oma gaat op Stap is in 2017 in het leven geroepen
om ouderen met geen of een klein netwerk aan te
moedigen naar buiten te gaan. Samen even naar
het park, de markt, een blokje om.

Een trouwe groep

Veel van onze ouderen hebben te maken met verwerking van verlies (rouw), soms jaren van eenzaamheid, vragen rond zingeving (voltooid leven),
fysieke beperkingen, beginnende demen�e.

Gelukkig kent Oma gaat op Stap inmiddels een
trouwe groep vrijwilligers (de jongste is 18 en de
oudste 69 jaar) en hebben zij juist ook �jdens
corona laten zien zich verantwoordelijk te voelen
voor ‘hun’ oma of opa. Door er op gepaste wijze
voor hen te zijn!
Bij de start van het nieuwe verslagjaar waren er net
wat versoepelingen afgekondigd. Maar nog steeds
waren ouderen en vrijwilligers voorzich�g.
Afstand houden, hoe doe je dat als je wilt gaan
wandelen of samen in de auto gaat? Of bij iemand
thuiskomen? Hoe veilig is dat dan, moet het raam
dan wagenwijd open? Maar oei, straks wordt de
een of de ander dan verkouden! Het werd er nog
niet makkelijker op, de angst om corona over te
brengen of te krijgen was echt groot.

Het gros van de aanmeldingen voor ons project
komt binnen via sociale wijkteams, huisartsen, de
eigen kinderen en woonzorgcentra.
Het zijn dikwijls de ouderen die doorgaans geen
aanslui�ng vinden bij andere ac�viteiten in het
huis, in de buurt of bij een organisa�e als De
Zonnebloem. Aanmeldingen komen niet direct
voort uit persoonlijke mo�va�e en Oma gaat op
Stap draagt daarmee kenmerken van “bemoeizorg”.
Dit betekent ook dat de oma’s en opa’s niet al�jd
de opgewekte gezellige en gemoedelijke oma of
opa zijn die we kennen van het Douwe Egberts
Thuisgevoel.

We houden contact

Telefonisch contact stond lange �jd op nummer 1.
Er ontstond bij velen een vaste regelmaat van een
belletje per week. Dit werd zeer gewaardeerd door
oma en opa. Het contact onderling werd er ook
sterker door.
De toegevoegde waarde van het project, nl. dat
men elkaar vaak al jaren kent, maakte het een stuk
gemakkelijker hier vertrouwd mee te zijn en kon
het ‘contact op afstand’ tussen vrijwilliger en
oudere �jdens deze coronaperiode goed worden
opgevangen.

Nieuwe mensen ontmoeten is voor deze kwetsbare
mensen spannend. Ze zijn in het begin wat voorzich�g en vertrouwen moet met geduld, zorg en
aandacht worden gewonnen.
Dat kan met vallen en opstaan gaan, want hee�
iemand net zijn onzekerheid overwonnen en
ingestemd met een eerste kennismaking met een
(vreemde) vrijwilliger, dan kan het toch nog
gebeuren dat de twijfel toeslaat en de afspraak op
het laatste moment wordt afgezegd.

Er werden kaartjes gestuurd, een plantje, bloemetje of andere a�en�e afgegeven, een boodschapje
gedaan, eten of iets lekkers gebracht. En gaandeweg werd er voorzich�g weer gewandeld. Nog
wat onwennig met een mondkapje op, maar het
kon weer!

Wij vragen een toppresta�e

Het maakt het project arbeidsintensief en stelt
hoge eisen aan de betrokken vrijwilligers. Oma gaat
op Stap kent een hoog percentage afvallers.
Deels omdat vrijwilligers tot de conclusie komen
dat dit niet de gedroomde vrijwilligersac�viteit
voor hen is, deels omdat de projectmedewerker tot
de conclusie komt dat vrijwilligers de nodige vaardigheden missen om met mensen uit onze doelgroep op pad te gaan en soms zelf ook een
‘rugzakje’ hebben.
Gezellig een kopje koffiedrinken op een terras,
klinkt heel zonnig en ontspannend, maar het valt
tegen of ontmoedigt wanneer een afspraak op het
laatste moment afgezegd of vergeten wordt. De
ouderen kunnen terneergeslagen of somber zijn en
(door fysieke ongemakken) nauwelijks energie
hebben.

2021 was ook het jaar van de verkiezingen. Weet u
het nog: de stembilje�en per post? Voor veel
ouderen was het nog niet zo eenvoudig om de
papieren juist in te vullen en vervolgens in de juiste
envelop te krijgen. Ook hier konden vrijwilligers de
ouderen ondersteunen bij het invullen van hun
stembiljet!
We snakken naar gewoon, maar thuiswerken hee�
zijn voordelen. Zo ook voor ons project! Want veel
thuiswerkers zijn wandelaars geworden.
Een wandelingetje voor het (thuis-)werk, na de
lunch, na het avondeten. Hier speelde Oma gaat op
Stap op in. En zo leverde een oproep op Instagram
en Facebook om eens per week een wandelingetje
te maken met een dame in de Merenwijk, maar
liefst 9 reac�es van nieuwe vrijwilligers op!

Het vraagt soms om een toppresta�e van vrijwilligers om ook een volgende keer weer met enthousiasme contact op te nemen met hun opa of oma.
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Hanna maakt samen met haar oma
coronaproof een wandeling in het
singelpark

Regelma�g even
bijkletsen via
de telefoon.

Een oproepje via
social media

Even helpen met het stembiljet
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Paasbrodenactie
Maar liefst 8 vrijwilligers verrasten hun oma of opa
met een heerlijk paasbrood van Bakkerij van
Maanen.
Sinds de opening van het Diaconaal Centrum in zijn
huidige vorm kennen wij de Paasbrodenac�e.
De Bakkerij ontleent haar naam aan de oude
Armenbakkerij die eeuwenlang brood bakte voor
Leidse gezinnen, die in zware economische �jden
maar moeilijk de eindjes aan elkaar konden
knopen.
De financiële a�andeling van de acht broden
kwam dit jaar uit het Lief en Leed Potje!

Lief en leed
Met dank aan de S�ch�ng De Carolusgulden kreeg
Oma gaat op Stap officieel haar eigen Lief en Leed
Potje. Hiermee is er nog meer ruimte gekomen om
vaker iets extra’s mee te brengen voor de oudere
en wordt bij uitstapjes de oudere ook vrijgehouden. Dat maakt het uitstapje behalve laagdrempelig
ook écht een uitje zonder onkosten (áls het weer
kan!).
Verschillende vrijwilligers hebben er gebruik van
gemaakt en voor de kerstdagen iets gezelligs
meegebracht voor hun oma. Ook kochten
vrijwilligers een �jdschri�, bloemetje, puzzelboekje
voor een oudere die plotseling moest worden
opgenomen in het ziekenhuis. Of werd het potje
aangesproken om op een gebakje te trakteren voor
een verjaardag!
Hierbij mijn Lief en Leed declara�e. Ik ga elke week
naar Mw in het ziekenhuis. We gaan naar buiten en
wandelen in het Leidse Hout. Fijn dat het Theehuis
open is voor Take Away!
Ze wil daar al�jd iets lekkers, want 'het eten in het
ziekenhuis is niet veel'. Vanmorgen dus een patatje
met. Ze krijgt 2 x per week bezoek: op zondag haar
zoon en ik door de week.
Ach... fijn om zo wat voor iemand te kunnen betekenen. Fijn dat de kosten voor ons beiden gedeclareerd kunnen worden. Ik heb haar dat ook verteld.
Je weet nooit wat ze er allemaal van vindt...

Nika
Nika, eerstejaars student Social Work, liep 5 maanden stage bij Oma gaat op Stap. Iedere week
bezocht zij haar oma. Wat vond zij vooral zo leuk
aan dit vrijwilligerswerk?
‘Ik vind het leuk om het contact te hebben met
iemand en te ‘bonden’. Om verhalen te horen van
iemand met meer levenservaring. Om te weten dat
de ander een leuke dag hee� onder andere door
mij. Om te leren afstemmen op het humeur en
karakter van een specifiek iemand. Om er voor
iemand te zijn en het vertrouwen te geven dat je
terugkomt.
Dat er geen vaste planning is. Dat ik leer om te
gaan met deze doelgroep. Dat er verschillende
behoe�en zijn op verschillende dagen en hier dan
ac�viteiten omheen verzinnen. Dat je ook gewoon
een kleine wandeling kunt maken. Dat we gewoon
samen iets kunnen drinken. Of binnen blijven en
wat kletsen als mevrouw ziek is. We wilden een
keer winkelen en naar het museum, maar dat
kwam er niet meer van door corona’.

Ze zegt na afloop wel: bedankt voor je bezoek.
Dat is nieuw.
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Ondertussen in
de mailbox

We spreken iedere zondagmiddag af en nemen dan
een snoepje mee voor Kees de Kat. We doen al�jd
een spelletje, Mw kan goed ‘pesten'.
Ook hebben we een kwarktaart gebakken en laatst
een keer Chinees gehaald en gezellig bij haar
opgegeten.
Ik ga nog steeds eens in de twee weken bij haar
langs, vanmiddag ga ik weer. Ik ben wel heel
voorzich�g met afstand houden.
Ze vindt het prima als ik langskom, dit probeer ik
wel elke keer even te checken en wanneer ik ook
maar iets van lichte klachten heb of mij niet lekker
ben, verzet ik de afspraak.
Ik heb het idee dat het goed gaat met haar, ze vindt
het leuk als ze lekker naar haar dochter gaat of
haar dochter langskomt. Ze gee� aan dat ze wel
moe wordt van al dat ´corona gezeur´ op tv. Dus ze
maakt vaak puzzels overdag, gee� ze aan. Als ik bij
haar ben drinken we samen een kopje thee en
kletsen we lekker. Als het weer iets beter wordt,
willen we weer buiten een rondje gaan lopen.

Het gaat erg goed. Herman geniet van de wandelingen en ik vind het zelf ook heel leuk.
Het is nog te combineren met studie en we wandelen elke dinsdag.
Als er iets is hoor je uiteraard van me!
Ja, met school gaat het gelukkig goed! Ik haal hoge
cijfers
Alleen alles is natuurlijk nog steeds
online vanwege de verlenging (red. van de lockdown).
Met de bezoekjes gaat het ook goed! Ik vind het
nog steeds erg gezellig met mvr de R.! Meestal
gaan we even wandelen of boodschappen halen en
langs de aardappelboer. Mvr de R. is zo’n lieve
vrouw, ik ben heel erg blij dat het klikt.
Ik ga nu eigenlijk elke woensdag 2 uurtjes, woensdag is ook mijn vrije dag van school! Ik hoop dat
het met u ook goed gaat? Als er wat is laat ik het u
weten!

Mw ligt nog steeds in het Alrijne Leiden. Niet meer
op de COVID-afdeling, gelukkig. Ze hee� nauwelijks
netwerk. Er is sprake van dat ze naar een
verzorgingshuis moet gaan. Onzekere �jden voor
haar. Ze is depressief, er komt niet veel uit. Ze toont
op geen enkele manier ini�a�ef, behalve dat ze op
aangedragen sugges�es veelal nega�ef reageert.
Het is allemaal moeilijk.

Op Facebook deelde een vriendin van mij jullie
oproep voor vrijwilligers die met ouderen een
rondje willen lopen. Mijn naam is Alexander van
Nimwegen en ik ben voorzi�er van de Ronde Tafel
150 te Leiden.
Wij zijn een club van 15 mannen en maken met
elkaar een hoop lol en ze�en ons gedurende het
jaar in voor het goede doel.
Wij zouden ons dan ook graag inze�en voor uw
ac�viteiten. Bij interesse van uw kant hoor ik u
graag.

Ik sprak net even mw J. Gelukkig is ze weer thuis.
Ze hee� nog een hoge bloeddruk, maar gelukkig
geen corona. Ze moet wel even bijkomen van alle
hec�ek. Ik begreep dat de rolstoel-voetsteunen toch
nog weer niet zo in orde zijn, wat jammer zeg.
Ik kan nog wel eens met de thuiszorg mailen of zal
ik haar zoon eens bellen hierover? Het zou toch wel
heel jammer zijn als het straks met dat mooie weer
nog niet lukt om naar buiten te gaan... Verder
benadrukte Mw dat ze jou 'zo harts�kke lief ' vindt.
Dat wilde ik je even laten weten.

Via social media kwam ik terecht op de pagina van
Oma op Stap. Wat een enorm goed ini�a�ef!
Zelf ben ik woonach�g in Leiden Zuid-West en las
op de pagina over een oudere die rolstoelgebonden
is en graag eens op stap gaat. Ik ben zelf werkzaam
in het voortgezet onderwijs en sinds de lockdown
vaak in de middag vrij. Dan maak ik een wandeling
langs het Vlietkanaal, en ik dacht ‘waarom niet
eventueel samen met iemand anders’.

Oma hee� een leuke kaart ontvangen van Olivia
met een foto van hun laatste bezoekje bij Lot. Dat
vond ze harts�kke leuk. Van de kinderen mag ze er
�jdens corona niet teveel op uit (“ ik had zukke
leuke gympies gezien , je weet wel in de Haarlemmerstraat, harts�kke leuk , voor maar 25,-, maar
mijn kinderen zeggen, je gaat niet hoor, het is daar
harts�kke smerig .. “).
Haar voet is nog niet genezen, er zi�en schroeven
in die er nog uit moeten... Nee, ze wil nog geen
nieuwe vrijwilliger, maar af en toe een belletje vindt
ze wel leuk .

In het verleden heb ik vaak in de zomermaanden in
een verzorgingshuis gewerkt en ik vind het werk
met ouderen enorm leuk. Ik sta open om nieuwe
mensen te ontmoeten en zou graag eens per week
of een keer in de twee weken een middag doorbrengen met een oudere. Ik hoor graag van u.
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‘Er is best veel waar je met
ouderen over kunt praten’
Groen-wit-rode vlaggetjes en ballonnen vrolijkten
op woensdag 7 oktober de aula van het Driestar
College in Leiden op. Op uitnodiging van collega
Carijn Westeneng en de jongeren van M25 Leiden
Regio waren ouderen met hun vrijwilligers
uitgenodigd om te gaan dineren.
Eindelijk weer iets gezelligs en even er op uit!
Natuurlijk was dat best even spannend, alles moest
heel zorgvuldig en coronaproof worden georganiseerd. Maar we hadden het volste vertrouwen,
want in de ruime aula was plek zat om de tafels uit
elkaar te ze�en en aan de tafels de stoelen netjes
op 1,5 meter te plaatsen. Mondkapjes, handschoentjes, overal was aan gedacht.
De aula was omgetoverd in Restaurant La Dolce
Vita. De hele middag hebben de jongeren in de
keuken gestaan om een heerlijk Italiaans drie
gangen menu voor te bereiden. Groenten snijden,
pasta koken en slagroom kloppen voor de Tiramisu.
Iets voor vijven druppelden de ouderen van Oma
gaat op Stap samen met hun vrijwilligers de aula
binnen. Er wordt volop gekletst en genoten van het
heerlijke eten.
‘Er is best veel waar je met ouderen over kunt
praten’, aldus een van de jongeren. Aan het eind
van de avond werd iedereen uitgenodigd om vooral
nog een keer te komen eten.
En ja, wie wil dat nou niet?
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Mevrouw de Roo en Henrië�e
�jdens een wandeling in het
Singelpark.
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Oma’s cookiebag
Dat jong en oud goed samen gaat, laat Oma’s
Cookiebag zien!
Vlak voor de zomer deden de leerlingen van klas
twee en drie van het Driestar College opnieuw een
heel lief aanbod: een gezellig tasje voor ouderen
met daarin: zelfgebakken appelmuffins , een mooie
kaart met bemoedigende tekst, een zelfgemaakt
puzzelboekje en een mooi verhaal uitgeprint om te
lezen.
Samen met Carijn Westeneng, projectmedewerker
van M25 Leiden Regio, noemden we het Oma’s
Cookiebag!
Er zijn wel 30 tasjes door onze vrijwilligers aan hun
oma’s en opa’s uitgedeeld. Wat een leuke verrassing!
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Wat doet een
projectmedewerker
eigenlijk ?
Voordat de vrijwilliger met oma of opa zelfstandig
afspreekt is er al een hoop gebeurd!

Kennismaken - werven - kennismaken matchen en soms weer opnieuw
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

Er komt een aanmelding binnen.
Er volgt een huisbezoek bij oma of opa.
Tijdens een huisbezoek kom je al snel heel veel
te weten door te vragen en te luisteren.
Zo’n kennismaking kan een kwar�er in beslag
nemen, maar soms ook best een uur.
Soms is er ook een van de kinderen bij het
gesprek aanwezig of een medewerker van
het Sociaal Wijkteam.
Het komt voor dat de aanmelding niet past bij
ons project. Te veel problema�ek of te weinig
benaderbaar.
Terug op kantoor wordt er op zoek gegaan naar
de vrijwilliger die hier past (qua interesse,
belangstelling, vaardigheden en ervaring).
Er wordt gekeken in het actuele bestand of er
komt een adverten�e op Social Media. 9 van
de 10 keer levert dit een hele leuke gemo�veerde, vaak jongere, vrijwilliger op.
Er volgt een vervolgafspraak, waarbij de
projectmedewerker de vrijwilliger even kort
introduceert bij de oudere en vervolgens de
twee alleen laat.
De volgende dag wordt dan contact opgenomen met zowel oudere als vrijwilliger om te
polsen of er een match is.
Als de match gemaakt is, wordt ook de
aanvrager op de hoogte gebracht en wordt het
koppel in het vervolg op afstand gevolgd
(bellen, mailen, langsgaan of met een aparte
afspraak bij De Bakkerij).
Wordt de match niet gemaakt of gebeurt er
iets waardoor de klik verstoord wordt, dan
begint het traject weer opnieuw.
Indien er niet direct een passende vrijwilliger
beschikbaar is, informeert de projectmedewerker de betrokken oudere hierover, en houdt
vervolgens eens per 2 weken contact, zodat de
ouderen weten dat ze niet vergeten worden
Telkens weer func�oneert de projectmedewerker als intermediair tussen aanvrager, oudere
en vrijwilliger. Luisterend, informerend, mo�verend en afwegend of het project Oma gaat
op Stap nog steeds een zinvolle, toegevoegde
bijdrage kan leveren aan het welzijn van de
oudere.
En komt er een moment waarop de zorg/
begeleiding/demen�e in een zo ver gevorderd
stadium komt dat professionele verpleging
noodzakelijk wordt, dan worden vrijwilligers
soms ook betrokken bij het intakeproces voor
een verpleegafdeling.

En wat nog meer ?
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
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Ontwikkeling en verspreiding wervingsmateriaal en geven van informa�e �jdens infomarkten of bijeenkomsten.
Het schrijven van wervende ar�kelen voor
kerkbladen en de lokale pers, een interview
geven.
Persoonlijke werving en intake vrijwilligers.
Aanvragen VOG (nu via e-herkenning).
Evalueren contacten/ contacten onderhouden
(ouderen/vrijwilligers).
Contacten met het lokale vrijwilligerspla�orm
:iDoe, Sociale Wijkteams, Buurtplekken.
Contacten met kinderen van de ouderen.
Informeren vrijwilligers over ouderengerelateerde onderwerpen, maatregelen
corona, een vrijwilligersavond (niet in
corona�jd)
Het voorbereiden, organiseren en begeleiden
van gezamenlijke ac�viteiten zoals het etentje
bij Driestar, Oma’s Cookiebag · Sociale media
(Facebook/Instagram) bijhouden.
Verslaglegging en administra�e.
Aanleveren cijfers en overzicht ac�viteiten
t.b.v. het teamoverleg, Diaconaal Bestuurscollege, het jaarverslag, de fondsen.

Het afgelopen projectjaar

•
•

Beoogd
Het nieuwe projectjaar is gestart midden in de
coronacrisis en we konden niet inscha�en wat dit
zou betekenen voor het project, voor de ouderen,
voor de vrijwilligers.
Desalnie�emin vonden we dat het juist nú het heel
belangrijk was het project in de lucht te houden
teneinde deze kwetsbare groep te ondersteunen.
We stelden dan ook tot doel:
•
•

•
•
•

•
•

Minimaal 400 contactmomenten/ uitstapjes
realiseren.
Bestaande contacten met partnerorganisa�es
en instellingen versterken en de naamsbekendheid van het project via persoonlijke contacten
en aanvullende pr vergroten.
Wandel- , bel- en schrijfmaatjes zoeken.
Vlog (laten) maken
Workshop / bijeenkomst organiseren voor
vrijwilligers rond de door ons project ontwikkelde Pluizenkaart met specifieke aandacht
voor de vraag: hoe herken je demen�e?
Een gezamenlijk maatschappelijk verantwoord
uitje voor ouderen en vrijwilligers organiseren.
Website aanpassen.

•
•

•

•
•
•

Brengt Social Media steeds vaker goede
vrijwilligers aan. Een belangrijke bron!
Kregen we het Lief en Leed Potje. Het potje
werd vorig jaar gevuld met € 500,-. Hier is
inmiddels al voor € 310,54 gebruik van
gemaakt.
Ontvingen vrijwilligers een mooie kerstkaart en
een kleine a�en�e.
Kon er helaas geen bijeenkomst worden georganiseerd. Toch waren er wel contactmomenten, zoals ook �jdens de paasbrodenac�e.
Enkele vrijwilligers bestelden een brood en
haalden dit af op De Bakkerij. Zo konden ook
heel even wat ervaringen worden gedeeld.
Workshop /rond de door ons project
ontwikkelde Pluizenkaart met specifieke
aandacht voor de vraag: hoe herken je
demen�e kon niet worden gerealiseerd i.v.m.
de corona beperkende maatregelen
Een vlog (laten) maken ligt op de plank voor het
volgend verslagjaar.
Een gezamenlijk maatschappelijk verantwoord
uitje voor ouderen en vrijwilligers hopen we in
het komend jaar te kunnen organiseren.
Dan komt ook de nieuwe website online.

Behaald
Dit jaar:
• Tellen wij 515 contactmomenten.
• Tellen we tussen de 25 en 34 ouderen.
• Zijn 9 nieuwe ouderen aangemeld.
• Waarvan de jongste 63 jaar is en de oudste 92.
• Zijn 7 ouderen uitgeschreven omdat het
bezoeken niet meer mogelijk of wenselijk was:
oorzaken als hersenbloeding, demen�e, thuissitua�e te complex, geen belangstelling meer,
verhuizing naar een GGZ instelling. Ook zijn 2
ouderen overleden aan corona.
• Vrijwilligers komen en gaan. In totaal konden
wij 41 vrijwilligers noteren, waarvan 14 nieuwe
aanmeldingen (5 nieuwe wandelmaatjes en 2
nieuwe ‘app’ maatjes).
• Maar er zijn ook vrijwilligers vertrokken. Door
verhuizing, einde stage, geen goede klik (meer)
ouderen die moesten worden afgemeld
vanwege bovenstaande redenen.
• Tellen we als vaste groep zo’n 30 vrijwilligers.
• Zijn er gemiddeld telkens zo’n 25-30 koppels.
• Nog geen ouderen gevonden die een
ouderwets schrijfmaatje willen.
• Is er wel dikwijls behoe�e aan een boodschappenmaatje.
• Kreeg het project opnieuw aandacht bij de
Oudhoornse Kerk in Alphen aan den Rijn
• Kreeg het project uitgebreid aandacht door een
interview met de projectmedewerker in het
Leids Nieuwsblad ( dit leverde een fantas�sche
vrijwilliger op!)

Samenwerking
Met de volgende organisa�es was ac�ef contact
over en weer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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M25 Leiden Regio
Oma Soep – studenten brengen soep aan huis
JES Rijnland
HIP
De kerken
De Zonnebloem
Mentor Oprecht Leiden
Sociale Wijkteams
Seniorencoaches van Incluzio
Sociaal Makelaar Oegstgeest
Maatschappelijk Werk - Kwadraad Oegstgeest
S�ch�ng Present Leiden (voor een tuinklus bij
een oma)
Ronde Tafel

Volgend jaar
•
•
•
•
•
•
•
•

Willen we tenminste 500 contactmomenten
vasthouden
Het aantal koppels laten groeien naar 30.
Het leuke concept om te kunnen eten bij
Karalis weer oppakken
Willen we een nieuwe website lanceren
De uitgestelde vrijwilligersbijeenkomst
organiseren
De uitgestelde vrijwilligersbijeenkomst/
workshop rond de Pluizenkaart organiseren
Vlog (laten) maken
Tenminste 2 groepsac�viteiten organiseren
voor de ouderen

Het is het allemaal waard
Uit het voorgaande blijkt al dat de output van een
project als Oma gaat op Stap groter en breder is
dan de ruim 515 contactmomenten die als cijfers
naar voren gebracht worden in ons jaarverslag.
Oma gaat op Stap is niet voor krasse knarren of
joggende tach�gjarigen in onze samenleving, maar
richt zich met name op de meest kwetsbare groep
ouderen die ondanks beperkingen proberen nog
wat regie over hun leven te houden, niemand tot
last willen zijn, maar niet zonder hulp kunnen.
Door allerlei beperkingen hee� de doelgroep
moeite om deel te nemen aan het ‘normale’ leven,
moeite om bij te blijven en is emo�oneel geraakt
door pijn, ongemakken en tegenslagen.
Deze groep raakt steeds meer geïsoleerd en sluiten
zich niet expres, maar noodgedwongen meer en
meer af van hun eigen woonomgeving.

Cijfertjes zijn geen blijvertjes, mensen wel!
Oma gaat op Stap kan nog niet op eigen benen
staan als zelfstandige organisa�e, maar we hopen
dat de fondsen ons willen blijven steunen zodat we
kunnen blijven omkijken naar deze bijzonder
kwetsbare doelgroep!
Paula van Kalmthout
Projectmedewerker
Oma gaat op Stap

Leiden, 9 juni 2021
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is een project van
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