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Ik ken mevrouw M. al zo’n 2 jaar. Het kostte energie om
mevrouw zover te krĳgen dat zĳ voor een eerste bezoekje
wilde afspreken. Maar het volhouden heeft geholpen, het
gaf haar vertrouwen en het is goed te zien dat zĳ nu de
hulp accepteert en dat ze opbloeit.
Mevrouw zegt regelmatig “ik kom nergens! En ik zou zo
graag ... ik zou zó graag eens naar de Action gaan. Ik heb
een hele lĳst: tafelloper, iets voor Pasen, meubelolie,
pepermunt, slofjes … “
Nu het weer kan, gaan we dat doen! Op een
zaterdagochtend in april bel ik om half 10 bĳ haar aan. Ze
staat helemaal klaar. Tas, portemonnee,
boodschappenlĳstje in de hand. Als eerste de rolstoel in de
auto. Dan mevrouw de auto in helpen.
Mevrouw komt eigenlĳk nooit buiten. Hooguit voor een
dokters- of ziekenhuisbezoek. Het is dan ook direct
genieten onderweg naar de Action. De magnolia staat in
bloei en de narcissen. Maar wat is dat nu voor een hoog
gebouw, nieuw? Nee, dat had ze nooit eerder gezien.
Bĳ binnenkomst trekt direct de wol de aandacht, oh al die
kleurtjes, ja ze zou wel zin hebben om weer eens iets te
breien, maar ja ze heeft nog zoveel wol liggen en breien
gaat eigenlĳk niet meer zo goed met artrose aan de
handen.
We slingeren de Action door en nemen rustig de tĳd. Niet
alles bestaat nog: bĳvoorbeeld een filter voor de afzuigkap
‘nee mevrouw dat is verboden’. ‘Oh echt?’ ‘ Ja, dat is
brandgevaarlĳk en mogen we niet meer verkopen’. Voor
de tafelloper adviseer ik mooi okergeel, nou dat zou ze
zelf nooit kiezen, ze dacht meer aan grĳs…maar ik ga het
proberen, zegt ze. “Ja toch?”
We lopen nog langs de paasafdeling en nemen een
gezellig stukje mee. Na een uur is mevrouw moe
geworden van het zitten in de rolstoel en het rondkĳken.
Wat is er toch veel. We rĳden weer terug naar huis.
De volgende week kom ik bĳ haar langs, de nieuwe gele
tafelloper en het paasstukje staan gezellig op tafel en zegt
ze ‘ oh joh, ik krĳg zo’n complimenten.”
Heerlĳk was het om voor haar er weer eens uit te zĳn en
zélf de boodschapjes uit te
zoeken!

VOGELGEZANG
FOUNDATION
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voorzorg. De reguliere
ziekenhuisbezoekjes komen
weer op gang en vrĳwilligers
worden uitgenodigd om mee
te gaan. Een uitstapje, maar
dan anders.

Voorwoord
Afgelopen verslagjaar hield
corona ons nog grotendeels
in de greep. Het najaar, de
feestdagen, we bleven op
onze hoede en waren
voorzichtig. De nieuwe
omikron-variant was veel
besmettelĳker en de cĳfers
schoten omhoog. Aan de
andere kant waren steeds
meer mensen gevaccineerd.
Eind maart werden de laatste
maatregelen afgeschaft en
konden we terug naar
‘normaal’. Het 8-uur journaal
veranderde. Vanaf februari
gaat de oorlog in Oekraine
het nieuws beheersen.
Corona verdwĳnt meer en
meer op de achtergrond en
we moeten moeite doen om
op de hoogte te blĳven van de
laatste besmettingscĳfers en
de regels die dan gelden ten
aanzien van de quarantaine.
De oorlog in Oekraïne roept
weer nieuwe angst op en
herinnert aan de Tweede
Wereldoorlog. Wat erg vinden
de oma’s het voor de mensen
die moeten vluchten.
Groot was de opluchting dat
na de winter alle maatregelen
opgeheven werden en corona
verleden tĳd lĳkt?
Voor 60-plussers wordt
‘reclame’ gemaakt om de 2e
booster te gaan halen. Veel
ouderen doen dat uit
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Oma gaat op Stap neemt ook
de kans waar en organiseert
op 5 april een eerste
gezamenlĳk uitstapje. Naar
de Hortus Botanicus in
Leiden.
In juni vindt na 2 jaar de
vrĳwilligersmarkt Social Work
van de Hogeschool Leiden
plaats. Daar hopen we
nieuwe vrĳwilligers aan te
trekken.

En zo pakken we langzaam
maar zeker de draad weer op.
Vrĳwilligers laten weten weer
eens met hun oma erop uit te
zĳn geweest en op een
terrasje te hebben gezeten.
Maar de telefoongesprekjes
doen het ook nog steeds heel
goed en blĳven erin qua
contactmomenten. Wordt
zeer gewaardeerd door de
ouderen!
Oma gaat op Stap gaat haar
6e jaar in. Het is een klein
project maar een project met
toegevoegde waarde. Dat
vinden wĳ bĳ De Bakkerĳ en
wĳ hopen dat u, na het lezen
van dit jaarverslag, dat ook
vindt!

kunnen organiseren om kwaliteit
van leven te waarborgen.

De mens wordt ouder
Uit cĳfers van het SCP blĳkt dat het
aantal ouderen van 75 jaar en ouder
de komende jaren nog steeds fors
toeneemt. Mensen wonen langer
thuis. Met het ouder worden krĳgt
men meer te maken met
problematiek rondom gezondheid en
eenzaamheid.
Het aantal mensen wat voor
ouderen moet gaan zorgen zal
afnemen de komende jaren (zowel
professionals als mantelzorgers).
En hiermee zal de technologie, ook
voor de thuiswonende oudere,
steeds vaker moeten worden
ingezet.
Op dit moment gaat de ontwikkeling
hard. Er zĳn al veel digitale
toepassingen. De robotstofzuiger,
de senioren-tablet, de deurspion, de
senioren smartphone, de sociale
robot. Het zĳn voorbeelden die,
indien ouderen hierin goed worden
begeleid, kunnen bĳdragen aan een
verbetering van kwaliteit van leven.
Hiermee wordt bevorderd dat
ouderen langer zelfredzaam kunnen
blĳven. Het betekent ook dat zĳ
mondiger zullen worden, kritischer
en misschien veeleisender. En de
nadruk zal nog meer komen te
liggen op kwaliteit van leven, regie,
veerkracht en zingeving.
In de toekomst zullen ouderen
steeds vaker hoger opgeleid zĳn,
digitaal vaardiger en hebben zĳ
meer te besteden waardoor zĳ meer
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Dat zĳn de toekomstverwachtingen,
gebaseerd op cĳfers. In de praktĳk
zien wĳ bĳ Oma gaat op Stap dat
veel huidige ouderen niet in deze
hoopvolle verwachtingsvolle
doelgroep zitten (zie op de
volgende bladzĳde het stukje over
Internetbankieren).
Zĳ kunnen absoluut niet
meedraaien in de digitale wereld.
Geen computer, geen Ipad, geen
smartphone.
Het isoleert de mensen in een
wereld waarbĳ het steeds moeilĳker
is iemand aan de telefoon te
krĳgen, áls er al een
telefoonnummer te vinden is! En
wanneer men een bandje afluistert
met teksten als: ‘vind het antwoord
op al uw vragen op onze website’,
‘de meeste zaken kunt u regelen via
de website’, haken veel ouderen af.
Het ontneemt het laatste stukje
zelfredzaamheid wat zĳ nog over
hebben. Zĳ moeten maar al te vaak
hulp inroepen van een vrĳwilliger
om samen de ‘zaakjes’ te regelen.

Internetbankieren??
“Nee, dat heb ik niet. Ik betaal
met acceptgiro’s. Dat doe ik
altĳd en dat gaat goed.”
Mevrouw D. is net verhuisd.
Nou, dat brengt wat onkosten
met zich mee! De rekeningen
vliegen om de oren.
Het verhuizen en het
opknappen van de woning
moet betaald. Een paar
duizend euro. Mevrouw maakt
het bedrag in één keer over.
Met de acceptgiro. In de
envelop en daarna in de
brievenbus. Zo, dat is
geregeld.
Een week later belt het bedrĳf.
“Mevrouw, wĳ hebben het geld
nog niet ontvangen, kan dat
kloppen?”
“Nee, nee! Dat kan zéker niet
kloppen. Ik heb betaald, vorige
week al.” “Maar .. wĳ hebben
niets ontvangen. Kunt u het
nakĳken?”
“Nee, ik kan dat niet nakĳken.
Ik heb nog geen afschriften
gehaald.” De afschriften lopen
achter en worden naar haar
postbus verstuurd en daar is
ze nog niet geweest.
“Maar mevrouw, wĳ moeten
wel het geld hebben.”
“Ja, ja, nou rustig hoor, ik heb
het betaald!”
“Maar wĳ hebben het niet
ontvangen.... “
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En zo gaat dat even over en
weer. Mevrouw moppert en gaat
op de fiets naar de postbus. Dat
valt niet mee, ze heeft veel
hartklachten en het waait en het
is wel 15 minuten fietsen. Teveel
stress en inspanning is niet goed
voor haar.
Thuisgekomen bekĳkt ze de post.
Potverdorie! Een uitvalbericht
van de bank. Hoe kán dat nou, er
staat toch genoeg op de
rekening. Volgende dag gaat ze
meteen bellen met de bank. Het
bedrag is te hoog. Mevrouw moet
het in etappes gaan betalen. Dat
worden dan vier acceptgiro’s,
iedere week één en dan is het
klaar.
Het bedrĳf gaat ermee akkoord.
Nu maar hopen dat het allemaal
goed gaat, geen foutjes in de
overschrĳving etcetera.
Het gaat goed . Na een week of
4 is het afgerond.
Pfoeh hé.

Onze oma’s en opa’s 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.
Veel van onze ouderen hebben
te maken met verwerking van
verlies (rouw), (soms jaren van)
eenzaamheid, vragen rond
zingeving (voltooid leven),
fysieke beperkingen,
beginnende dementie. 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 aansluiting
vinden bĳ andere activiteiten in
het huis, in de buurt of bĳ een
organisatie als De Zonnebloem.
Aanmeldingen komen niet direct
voort uit persoonlĳke motivatie
en Oma gaat op Stap draagt
daarmee kenmerken van
“bemoeizorg”.
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Dit betekent ook dat de oma’s
en opa’s niet altĳd de
opgewekte gezellige en
gemoedelĳke oma/opa zĳn die
we kennen van het Douwe
Egberts Thuisgevoel. Nieuwe
mensen ontmoeten is voor deze
kwetsbare mensen spannend.
Ze zĳn in het begin wat
voorzichtig en vertrouwen moet
met geduld, zorg en aandacht
worden gewonnen. Dat kan met
vallen en opstaan gaan, want
heeft 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.
En zoals uit het stukje
‘Internetbankieren’ op de vorige
bladzĳde blĳkt, is de digitale
wereld nog bĳ lange na niet een
wereld waar onze ouderen mee
uit de voeten kunnen ...

Vertrouwen

Een van onze oma’s
woont zelfstandig in
Leiden, heeft geen
netwerk en krĳgt
tweemaal daags
thuiszorg. Zo’n twee jaar
geleden heb ik mevrouw
leren kennen. Zĳ was
indertĳd aangemeld door
het sociaal wĳkteam. Het
duurde wel een paar
weken voor zĳ het
aandurfde om af te
spreken. “Ja, ik kĳk de
kat uit de boom.” Het
volhouden gaf
vertrouwen en inmiddels
krĳgt zĳ bezoek van een
vrĳwilliger die
maandelĳks bezoekt,
haar een boodschap of
zelfgebakken appeltaart
brengt en haar kan
helpen als de tv stoort of
als er iets in de tuin
gedaan moet worden.
Een enkele keer gaan ze
samen naar het Vĳf
Meiplein. Ook ik bezoek
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haar regelmatig. Ik
breng een boodschapje
mee en luister naar haar
zorgen over kleine en
grote dagelĳkse dingen.
Ik help bĳ het indraaien
van nieuwe lampen of bĳ
het stemmen voor de
gemeenteraadsverkiezin
g. Eens per jaar ga ik
met haar naar het
ziekenhuis voor
oogcontrole. Het kostte
wat energie mevrouw
over de drempel te
krĳgen, maar volhouden
helpt blĳkbaar, het gaf
haar vertrouwen en het
is goed te zien dat zĳ nu
de hulp en het bezoek
accepteert.

Lief en Leed

Met dank aan de
Stichting De
Carolusgulden kreeg
Oma gaat op Stap in
november 2020 officieel
haar eigen Lief en Leed
Potje.
Het Lief en Leed Potje
verlaagt de drempel voor
vrĳwilligers en ouderen
om samen iets leuks te
gaan doen. De kosten
kunnen met dit potje
worden gedeclareerd,
het kost hen niets.
Ook nodigt het de
vrĳwilligers uit een
aardigheidje voor oma of
opa mee te brengen.
In de periode vanaf
november 2020 tot
januari 2022 is er
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regelmatig gebruik van
gemaakt!
Het bedrag van € 638,62
is opgemaakt aan
kaarten (verjaardag, bĳ
ziekte, overlĳden,
feestdagen), attenties als
een bloemetje, plantje,
puzzelboekje,
verzorgingsproducten of
een gezamenlĳke
activiteit als samen
lunchen, patatje eten,
koffie drinken, naar het
strand, tuincentrum en
parkeerkosten.
In het najaar is het
bestuur van de Stichting
De Carolusgulden
opnieuw aangeschreven
en heeft de stichting ook
voor 2022 haar steun
toegezegd.
Hartelĳk dank daarvoor!

Naar het
Rĳksmuseum!

Een keer in de maand
op woensdag ontmoet
ik Ginny bĳ De
Bakkerĳ. Of we hebben
1x per maand
whatsapp-contact.
Ginny is sinds oktober
2020 vrĳwilliger bĳ
Oma gaat op Stap. Zĳ
heeft inmiddels al ruim
anderhalf jaar contact
met mevrouw G.
Mevrouw G is
aangemeld door het
sociaal wĳkteam.
Vrĳwilliger Ginny heeft
heel regelmatig contact
met haar. Ze sturen
elkaar briefjes, gewoon
een krabbeltje op een
papiertje en dat
brengen ze bĳ elkaar
langs in de brievenbus.
Of staan ze ineens bĳ
elkaar voor de deur.
Ook wordt er gebeld.
Er is een
vertrouwensband
ontstaan.
Uitstapjes die zĳ
samen maken: op de
fiets naar Wassenaar,
wandelen door het
Singelpark, met de
trein naar Maastricht,
met de trein naar Den
Haag, naar de Pasar
Malam, naar de
Kompoelan in het
buurthuis en een dagje
naar het Rĳksmuseum
in Amsterdam!
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Frietjes zĳn altĳd een goed idee!

In het najaar van 2021 kreeg De
Bakkerĳ bezoek van Sarah Falke,
studente Social Work. Sarah volgde
haar opleiding in Arnhem, maar zou
graag stage lopen in haar
geboorteplaats Leiden.
De timing was perfect, want Oma
gaat op Stap had juist een vacature.
Sarah werd gekoppeld aan Mevrouw
Hulsbos. Mevrouw Hulsbos is een
85-jarige dame en woont bĳ de
Parelvissers, een woonzorgcentrum
van Libertas aan het Bizetpad. Sarah
kwam voor een aantal weken iedere
woensdag bĳ haar langs.
Eerst dronken ze een lekker kopje
thee of koffie met iets erbĳ en
spraken ze over hoe de week was
verlopen. Kon Sarah nog ergens bĳ
helpen misschien? Was opvouwen,
iets opruimen, samen een kaart
schrĳven, een plantje verpotten.

Sarah en oma Hulsbos

Hierna gingen de dames zich
klaarmaken om naar buiten te gaan.
De rolstoel klaarzetten, jassen aan,
boodschappentas mee.
Niet ver van de Parelvissers is een
klein winkelcentrum met de
Hoogvliet, de Action, de Trekpleister
en .... een snackbar.
Want dat is toch wel heel erg lekker
en gezellig: samen een frietje eten!
Het was een korte stage, Sarah
moest na een paar weken alweer
terug naar Arnhem, maar wat
hebben ze samen genoten. En als
Sarah nog eens bĳ de familie in
Leiden is, zal ze ‘oma’ zeker nog
eens een bezoekje brengen!
Oma gaat op Stap is op zoek naar
een nieuwe Sarah. Heeft u
belangstelling of kent u iemand die
hier wel zin in heeft: van harte
welkom!
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OP STAP NAAR DE HORTUS !
In maart werden de coronamaatregelen volledig
afgeschaft en konden wĳ weer
iets organiseren!
Hoe heerlĳk om weer een
uitstapje te bedenken, niet te
ingewikkeld, niet te ver van
huis, lekker naar buiten,
plantjes en bloemen kĳken,
taart met koffie. Altĳd goed!
We prikten een datum:
woensdag 6 april en stuurden
de uitnodiging via de mail naar
vrĳwilligers en ouderen. Er
kwamen al direct een aantal
leuke reacties op. Even iets
anders!
Omdat Oma gaat op Stap een
prettige
samenwerking heeft met
woonzorgcentrum Roomburgh
konden wĳ opnieuw goede
afspraken maken over het
vervoer. Een ophaalroute werd
gemaakt en de ouderen
werden thuis opgehaald, voor
de deur bĳ de Hortus afgezet
en na afloop weer
thuisgebracht.
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De ochtend begon wat
winderig en guur, maar dat
gaf niks, we startten binnen
met taart en koffie.
Na de koffie verscheen een
dun zonnetje en konden we
lekker door het park
wandelen. Het was een
heerlĳke ochtend met blĳe
gezichten. Na 2 uurtjes was
het voor de ouderen wel
mooi geweest en stond het
busje weer klaar om naar
huis te gaan. De foto’s
geven een goeie indruk van
een gezellige ochtend!

OP STAP NAAR DE HORTUS 2

Begin april organiseerde Oma gaat op Stap een
uitstapje naar de Hortus Botanicus in Leiden. Een
5-tal ouderen en vrĳwilligers gingen mee.
Mevrouw de Roo, 90 jaar, kon die dag niet mee
en daarom besloot ik haar zondag 24 april op te
halen en het nog eens met haar over te doen.
Wat boften we met het weer, volop zon! En de
tuin stond er prachtig bĳ.
Na afloop hebben we nog een uur op het
buitenterras gezeten en genoten van een
heerlĳke koffie. Een geweldig gezellige middag
voor mĳ en oma!
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In 2020 hebben we contact
gezocht met Karalis en werd de
afspraak gemaakt dat ouderen
met hun vrĳwilligers gratis konden
komen eten. Door corona kon het
niet doorgaan, maar nu wordt de
draad weer opgepakt!

de eerste groepsactiviteit is weer
opgepakt. In april gingen we met 10
personen gezellig naar de Hortus!

vrĳwilligersbĳeenkomst
georganiseerd op
24 november

verlenging Lief en Leed
potje

kerstkaarten en
attentie aan
vrĳwilligers
verstuurd

nieuwe website
gelanceerd

34

ouderen staan
ingeschreven

6

11

ouderen staan
op de wachtlĳst

27

vrĳwilligers

23

koppels

64

jongste oma

2
513
93
13

ouderen
overleden

contactmomenten

oudste oma

nieuwe vrĳwilligers

Een bĳzondere samenwerking

Oma gaat op Stap heeft goed
contact met de verschillende
sociale wĳkteams in de stad.
Meestal worden wĳ benaderd
omdat zĳ een oma of opa
hebben die wel een maatje kan
gebruiken.
Afgelopen mei belde de
seniorencoach van Incluzio mĳ
met de volgende bĳzondere
vraag. Een dame had een
laatste wens: haar 65e
verjaardag samen met iemand
vieren tĳdens een uitstapje naar
de Maasvlakte. Of wĳ een een
vrĳwilliger hebben die mee kan
gaan?
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Een bĳzondere vraag en ja, er
schoot mĳ direct een
vrĳwilliger door het hoofd
waarvan ik dacht: hĳ zou dit
kunnen en leuk vinden, maar
is er een klik tussen de 2?
Want een dagje op stap met
een vreemde? Dat is best
spannend.
Er vond een
kennismakingsgesprek plaats
om dit te onderzoeken. Dat
was positief en zo zĳn de twee
op zaterdag 28 mei op stap
gegaan naar de Maasvlakte .
Met een rondvaart langs de
containerterminals ervaarden
zĳ hoe hoog de containers en
kolossale kranen zĳn. Echt
mooi dat we door deze
samenwerking dit voor deze
dame hebben kunnen
organiseren!

Wat doet een projectmedewerker eigenlĳk?
Voordat de vrĳwilliger met oma of opa
zelfstandig afspreekt, is er al een hoop
gebeurd!

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 functioneert de
projectmedewerker als intermediair
tussen aanvrager, oudere en
vrĳwilliger. Luisterend, informerend,
motiverend 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/dementie in een
zo ver gevorderd stadium komt dat
professionele verpleging
noodzakelĳk wordt, dan worden
vrĳwilligers soms ook betrokken bĳ
het intakeproces voor een
verpleegafdeling.

Kennismaken- werven- kennismakenmatchen 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
kwartier 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
problematiek 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 advertentie
op Social Media. 9 van de 10 keer
levert dit een hele leuke
gemotiveerde, vaak jongere,
vrĳwilliger op

•

Er volgt een vervolgafspraak,
waarbĳ de projectmedewerker de
vrĳwilliger even kort introduceert bĳ
de oudere en vervolgens de 2
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,
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En wat nog meer?

•

Ontwikkeling en verspreiding
wervingsmateriaal en geven van
informatie tĳdens
informatiemarkten of
bĳeenkomsten

•

Het schrĳven van wervende
artikelen voor kerkbladen en de
lokale pers. Soms een interview
geven voor stad- en/of regio
nieuwsblad

•

Persoonlĳke werving en intake
vrĳwilligers

•

Aanvragen VOG

•

Evalueren contacten.
Onderhouden contacten met
ouderen en vrĳwilligers

•

Contact met het lokale
vrĳwilligersplatform - Leiden
Vrĳwilligerswerk, Sociale
Wĳkteams, Buurtplekken

•

Contact met de kinderen van de
ouderen

• Informeren vrĳwilligers over
oudere-gerelateerde onderwerpen,
de maatregelen m.b.t. Corona, het
organiseren van een
vrĳwilligersavond
•

Het voorbereiden, organiseren en
begeleiden van gezamenlĳke
activiteiten

•

Sociale media (Facebook/
Instagram) en website bĳhouden

•

Verslaglegging en administratie

•

Aanleveren cĳfers en overzicht
activiteiten t.b.v. het teamoverleg,
College van diakenen, R-K
bestuurscollege, het jaarverslag en
de fondsen

•
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ONZE VRĲWILLIGERS
LEVEREN EEN TOPPRESTATIE

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
vrĳwilligersactiviteit 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. Het
vraagt soms om een topprestatie
van vrĳwilligers om ook een
volgende keer weer met
enthousiasme contact op te
nemen met hun opa of oma.

Samenwerking
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Blik vooruit
Op het moment van schrĳven, laaien de besmettingsgetallen in onze Leidse regio
weer op. Terwĳl het zomer is! Wat brengt dat dan wel niet in het najaar? De oma’s
spreken hun zorgen uit. Weer mondkapjes? Weer vaccineren? Kunnen er dan
vrĳwilligers komen?
Oma gaat op Stap is nog niet zelfstandig. Wĳ willen het project onder de paraplu
van De Bakkerĳ aanhouden. Omdat wĳ van mening zĳn dat de oma’s en opa’s die
bĳ ons staan ingeschreven elders moeilĳk onder te brengen zĳn. En komt het
‘helpen waar geen helper is’ in beeld.
Wel zullen we komend jaar er hard aan moeten werken om
nieuwe vrĳwilligers aan te trekken én te behouden!
Hoe gaan we dat doen?
- Een vlog maken
- Een strategie uitzetten op social media
- Vacatures personaliseren - laten aanspreken
Oma gaat op Stap vindt het belangrĳk om in te spelen op de behoefte van de
oudere en wat zĳ telkens ziet terugkomen is:
- Kun jĳ mee naar huisarts/ziekenhuisbezoek, want jou vertrouw ik
- Is er hulp bĳ de boodschappen
- Zomereenzaamheid! Veel activiteiten liggen stil in de zomer, vrĳwilligers zĳn op
vakantie, het is mooi weer, mensen willen naar buiten, ouderen ook,
maar met wie en hoe dan?
- Veel ouderen vinden het leuk om iets te horen. Kunnen we een ‘ Stuur eens een
kaartje’ - campagne opzetten?
- Een enkele oudere geeft aan dat ze het leuk vindt als haar levensverhaal wordt
opgetekend.
Maar het allerbelangrĳkste is om er af en toe te zĳn. Veel mensen zĳn eenzaam,
alleen, hebben niemand om mee te praten. Er zĳn niet altĳd oplossingen om de
situatie te veranderen. Maar aandacht, denken aan iemand, begrip en een
luisterend oor zĳn een GROOT lichtpunt in de week.

Van een vrĳwilliger met een luisterend oor:
Vandaag mevrouw de G bezocht. Maar die heeft er helemaal geen zin meer in. Ze
zit in een rolstoel, volkomen afhankelĳk omdat de linkerkant het niet meer doet.
Eigenlĳk wil ze euthanasie, de artsen zĳn er bekend mee, maar wanneer ... Ze
geniet eigenlĳk alleen nog van uitje om het huis/park. Mevrouw maakt zich ook
zorgen om de toestand in de wereld. De chocolaatjes waren welkom, maar
eigenlĳk smaakt niets meer. Tot zover ...
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