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De nieuwjaarsreceptie was gezellig en
heel gewoon. We keken terug en vooruit,

spraken ons vertrouwen uit in God
en gaven aan dat we elkaar als mensen zo
nodig hebben. We deden ‘ons werk’, vierden
een gezellige midwinterweek en waren actief
tijdens de NL-DOET-dagen.

Daarna...

...zaten we plotseling in

‘CORONA’

HET VENSTER HOUDT
A F S TA N D M A A R B L I J F T
VERBINDEN
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2020 was een jaar van schakelen.
Het Dienstencentrum bleef open. Een extra
telefoonnummer werd geopend, voor dag en
nacht. RIVM-maatregelen werden toegepast,
waarbij de vele vrijwilligers, de maatschappelijk
werkers en de activiteitenbegeleidster zoveel

mogelijk telefonisch en via beeldbellen
het contact met de burgers onderhielden.
Tegelijk bleef er fysiek contact op veel adressen,
werden burgers vervoerd naar huisartsen en
ziekenhuizen en waren we dag

(en nacht) actief.

Scholing

Twee meiden van Jacobus Fruitier liepen
een korte stage, waarbij maaltijden werden
bezorgd, huishoudelijke hulp werd gegeven
bij iemand met een gebroken heup en een
bezoekje werd gebracht bij een oudere dame.
In totaal hebben 14 MAS-stagiaires stage
gelopen bij Het Venster.
Joanne Loedeman deed een stage ‘Bijzondere
doelgroepen’, vanuit het Hoornbeekcollege
en David Strijbis startte met een stage Social
Work, vanuit de VIAA.

464

Juist in dit corona-jaar groeide

het aantal geregistreerde
vrijwilligers met 7 personen naar
464 (40 uit Elspeet, 18 uit Hulshorst, 2 uit
Vierhouten, 382 uit Nunspeet en 22 uit
andere plaatsen). 141 waren jonger dan
60 jaar. Naast deze geweldige mensen,
ontving Het Venster hulp van
(jonge) burgers die kwamen helpen toen
sommige eigen vrijwilligers even hun beurt
voorbij moesten laten gaan. Onze dank –
ook naar hen – is bijzonder groot!

Het aantal
bezoeken vanuit
de Bezoekdienst
groeide met 9%
naar 1.386.
HET AANTAL KLANTEN VOOR THUIS
BEZORGD E MAALTIJDEN GROEIDE NAAR
298 BURGERS (EEN TOENAME VAN 26%).
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we kunnen niet zonder
VRIJWILLIGERS!

‘Liever géén
vreemden’
De Vrijwillige Terminale Thuiszorg bereidde
zich voor op een behoorlijke toename
van werkzaamheden. Tegen de

verwachting in daalde het
aantal cliënten. Vanwege
corona wilden burgers liever
géén ‘vreemden’ in huis.
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Ondersteuning en verbinding
een helpende hand
Een belaste mantelzorger is op vakantie
geweest. Vanuit Het Venster werd een
bezoekrooster gemaakt voor de echt
genote. WZUV verzorgde de medicatie en
maatschappelijk werkers van Het Venster

leverden samen met GGZ
ondersteuning.
8

Gespreksgroep NAH heeft plaats gevonden
in samenwerking met MEE-Veluwe
en Interakt Contour.
Aandacht werd gegeven aan de nieuwe Wet
‘verplichte GGZ’. Het Venster was actief bij
burgers die met deze wet te maken kregen.

en welke zorg is er in de palliatieve
fase voor de omgeving’. Het betrof een
samenwerking met SWN, hospice De Regenboog
en Steunpunt Mantelzorg.
Een kerk

verstrekte een
overbruggingskrediet, zodat de
betreffende burger niet werd afgesloten
van nutsvoorzieningen.

De welzijnsbezoeken (samen met SWN) gingen voorzichtig
weer van start. Samen met Hospice De Regenboog werden rouwverwerkingsgroepen gestart.
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Samen met Radix (kartrekker) werd
een avond belegd in de NGK/GKV
over depressiepreventie.

Een ‘avond van Betekenis’ werd georganiseerd
met het thema ‘wat is palliatieve zorg

Het aantal geregistreerde hulpvragen bij de
maatschappelijk werkers steeg van 566 in 2019
naar 605 vorig jaar.

Aan
Syrische kinderen
werd in Het Venster
les gegeven door
een Syrische
moeder.

Zorgmijders
Het aantal burgers dat de zorg in
2020 zoveel mogelijk meed,
was hoog. Logisch, omdat er angst
was voor besmetting. Uiteraard wordt
daarmee niet iedereen automatisch
een ‘zorgmijder’. Uitgaande van het
feit dat de helft van de geregistreerde
zorgmijders van 2019 dat ook in 2020
nog was, groeide het aantal bekende
zorgmijders naar 42 (een groei van
ruim 10%).

EEN ONLINE-DINER – SAMENWERKING TUSSEN
DE PROVINCIE GELDERLAND, LOKALE HORECA,
D R U K K E R I J B O K H O R S T, R T V - N U N S P E E T E N H E T
VENSTER – WERD DOOR 221 DEELNEMERS GEVIERD.

ACTIVITEITEN
Ontbijt

In oktober heeft Het Venster deelgenomen
aan de week tegen eenzaamheid. Er
zijn 100 ontbijtjes gebracht bij
mensen met een klein netwerk of die door
omstandigheden niet deel kunnen nemen aan
sociale activiteiten.
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HERNIEUWDE KANSEN
De Midwinterweek had als thema
“Hernieuwde kansen”. Aandacht was er
voor de kringloopwinkel en voor speciale
cadeauartikelen (o.a. slippers van autobanden
en kralen van papier). Er was een modeshow
– door familie en vrienden – met verkoop
van 2e handskleding. De opbrengst was voor
Stichting verborgen armoede Nunspeet.

Alle clubs werden – na een aanvankelijke
stop – weer opgestart met een kleiner
aantal deelnemers. 37 burgers (sommige
van 80 en 90 jaar) leerden we individueel en collectief om te gaan
met een Tablet. Dit dankzij een
subsidie van de overheid.

MAANDELIJKS WERDEN DIVERSE ACTIVITEITEN
GEORGANISEERD VOOR KINDEREN EN JONGEREN.
O.A. EEN BERENSPEURTOCHT IN DE WIJK, EEN
HERFSTSPEURTOCHT VOOR GEZINNEN, EEN PIZZAAVOND, CREATIEVE BIJEENKOMSTEN (VOGELHUISJE
MAKEN, LICHTJES, KAARTEN, ETC.) EN NATUURLIJK
ZO NU EN DAN EEN GEZELLIGE BINGO. DE DIGITALE
OUDEJAARSDAGBINGO TROK 72 JONGEREN.

E
activiteritwe orden veel
ook voor nd georganiseerd
mantelze ovele jonge
rgers.
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[NOG MEER ACTIVITEITEN]

Sinterklaas!

ar maatje
Petra is al bijnmaen2 ja
gaan ze vaak
van Renate. hSaonden erop uit,
met de
lekker wandelen.

Sinterklaas werd niet vergeten. Op een
creatieve manier werden burgers aan
elkaar gekoppeld om een lootje te trekken
en een kadootje te kopen en een surprise te
maken. Andere burgers meldden zich vrijwilliger
om de kadootjes te bezorgen.

wennen, !
Het is even w
r gegeten
maar er wordt ee
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45
ZO ’ N 2 5 0 PA N N E N KO E K E N W E R D E N
GEBAKKEN EN RONDGEBRACHT OP
CIRCA 100 ADRESSEN IN DE GEMEENTE
N U N S P E E T. H E T B A K K E N E N R O N D
BRENGEN WERD GEDAAN DOOR VRIJ
WILLIGERS. DE MELK WERD GESPONSORD

De dagelijkse maaltijden (met ca. 45 burgers
per dag) in het dienstencentrum werden
door corona aanvankelijk stopgezet.
Al snel startten we weer met max. 15
personen. De afwezigen (veelal
bang om te komen) werden
regelmatig gebeld.

Mark is
Door coronamkuaantjneenvan Paul.
samen poolen, maa ze nu niet
houden ze digitaalr gelukkig
contact!

Maatje
SWN en Het Venster
koppelden weer veel burgers
aan elkaar. Daarmee werd
een bijdrage geleverd aan veel
aspecten, zoals eenzaamheid
en verlies aan zingeving. Het
aantal stagneerde enigszins
(89 deelnemers). Vrijwilligers
blijven nodig bij een aantal
ingewikkelder situaties.

Zoeken jullie nog maatjes?

Zeker! Kijk eens op
maatjesprojectnunspeet.nl
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Steunpunt
Mantelzorg
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Op 31 december stonden 1.454 mantelzorgers
geregistreerd (56 minder dan in 2019). Het aantal
jongeren van 18 tot 30 jaar steeg van 88 naar
99 (toename van 12,5%) en het aantal 75-plussers
daalde van 214 naar 189 (daling van 12%). Dit past in
het beeld dat ouderen extra voorzichtig waren met het
vragen om hulp en meer jongeren overbelast raakten
en om hulp vroegen. Uiteraard werd niet elk telefoontje
genoteerd. Van de geregistreerde contacten
waren echter de telefonische bijna
verdubbeld, van 250 naar 455.

Voor de
Workshop
BordjeVol konden
mensen zich
aanmelden.
ALLE JONGE MANTELZORGERS
HEBBEN PER ADRES EEN SPELLETJE
ONTVANGEN
15

Samenwerking werd
opgestart met Tactus,

voor de KOPP/KOV
training.

Mantelzorgers
hebben deelgenomen
aan de cursus Grip
Glans i.s.m. SWN.

&

Alle geregistreerde
mantelzorgers werd – door het
coronajaar heen – een ‘hart onder
de riem’ gestoken middels een zakje
chocola en een aantal kaarsen. De
mantelzorgwaardering werd per post
uitgereikt. Via Classic Night konden
mantelzorgers een cd krijgen. En
via de firma Groenrijk werden
hyacinten verdeeld.

Steunpunt
Mantelzorg
kreeg een nieuwe
website.

Achterop

BEDANKT
VOOR JULLIE HULP
Corona bracht verdriet en tegenslag in 2020.
Gelukkig waren er ook kansen en lieten burgers
en vrijwilligers zien dat mensen er voor elkaar
willen zijn. Dat inspireerde en gaf enthousiasme
om nieuwe activiteiten te starten en ook
stappen te zetten in de uitbreiding van ons
dienstencentrum.
We zijn blij dat meer burgers vertrouwd raakten
met het internet. Met name via Facebook
werden meer jongeren enthousiast voor
het welzijnswerk in Nunspeet; zij leverden
meermalen mooie bijdragen aan dat werk.
Het Venster mocht meer betekenen, voor
ouderen in de thuissituatie, voor overbelaste
mantelzorgers, voor jongeren (ook met
depressieve klachten) en voor gezinnen met
kinderen. Het geeft de waarde aan van welzijn,
dat laagdrempelig en samenbindend actief
is voor heel de samenleving. Wij
hadden ons werk niet kunnen doen
zonder de zegen van God. We zijn
ook Hem dankbaar!
Met hartelijke groet,

John Hoving
(directeur)

Het Venster
Elburgerweg 15
8071 TA Nunspeet
(0341) 25 72 42
www.hetvenster-nunspeet.nl

Steunpunt Mantelzorg
Elburgerweg 15
8071 TA Nunspeet
Direct contact opnemen?
(0341) 25 72 42
www.mantelzorg-nunspeet.nl

