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Juli 2016
Beste mensen,
Afgelopen week ontving Arno Heesters, directeur van het GOW Welzijnswerk, uit handen van Frans
Hessels van het SBB de erkenning als leerbedrijf voor het opleiden van
MBO en HBO studenten. Het GOW Welzijnswerk voldoet daarbij voor de
komende 4 jaar aan de daarvoor landelijk gestelde voorwaarden.
Op de valreep zo net voor de zomervakantie hierbij alweer de nieuwsbrief
van juli met allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden.
Namens de medewerkers van het GOW Welzijnswerk wensen we iedereen
een fijne zomervakantie en veel leesplezier toe.
Arno Heesters,
directeur GOW Welzijnswerk

GOW Welzijnswerk 40 jaar

Begeleiding

Op 28 januari 2017 bestaat het GOW Welzijnswerk 40 jaar. Inmiddels is er een werkgroep geformeerd. Er worden plannen ontwikkeld om in
2017 allerlei activiteiten te gaan organiseren.

Wil jij graag gezinnen begeleiden die het moeilijk hebben?
Dan zijn wij op zoek naar jou in de gemeenten
Bladel, Eersel, Bergeijk en Reusel-de Mierden
Vanaf september start het GOW Welzijnswerk
in samenwerking met het CJG+ met een nieuw
aanbod, het coachen en begeleiden van gezinnen. Dit gaat op diverse terreinen gebeuren,
als onderdeel van het ondersteuningsplan van
de jeugd- en gezinswerkers van het CJG+.
Denk hierbij aan het vergroten van het netwerk,
advies geven m.b.t. voorbeeld gedrag in de opvoeding, het aanleren van vaardigheden bij
één van de kinderen, en dergelijke.
Voor deze dienst zijn wij op zoek naar vrijwilligers die iets voor deze gezinnen willen betekenen. Heb je ervaring in het werken met deze
doelgroep? Een pedagogische achtergrond of
opleiding is een pré, maar niet per se noodzakelijk. Heb je affiniteit met de doelgroep en ben
je een dagdeel in de week beschikbaar? Meld
je dan aan bij het GOW. De contactpersoon is
Kristel Visser.

Notulist gezocht
Sinds enkele maanden is er binnen het GOW
Welzijnswerk een Klankbordgroep cliënten opgericht. Deze groep zoekt nog een vrijwillige
notulist die bereid is om 5 à 6 keer per jaar de
vergaderingen te notuleren. Tijdsinvestering is
ongeveer 20 uur per jaar.
Als u interesse heeft neem dan contact op met
Arno Heesters, directeur GOW Welzijnswerk,
tel. nr. 0497-514746.
Mocht u vragen, opmerkingen, suggesties of
aanbevelingen over hebben dan horen wij dat
graag.

Voedselbank Bergeijk
De afgelopen maanden heeft de Voedselbank
Bergeijk het traject doorlopen om een “groen”
certificaat te behalen voor het waarborgen van
de voedselveiligheid.
Het is gelukt, ze hebben de “groen” status behaald. Namens team GOW Welzijnswerk: van
harte gefeliciteerd!
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Zeg het voort!!!

Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Het aantal mensen met dementie telt in de gemeente
Eersel al zo’n 320 personen.

Het GOW Welzijnswerk heeft een mooie en
grote groep vrijwilligers (ruim 400) die iets betekenen voor kwetsbare mensen binnen diverse diensten. Het GOW is echter nog steeds
op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De vraag blijft
namelijk toenemen. Om nieuwe vrijwilligers te
werven, ondernemen we al diverse acties, alleen blijft het lastig en neemt de vraag sneller
toe dan het aanbod van nieuwe vrijwilligers.
Wij denken dat vrijwilligers zelf de besta ambassadeurs zijn natuurlijk om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Jullie vrijwilligers weten
wat het werk inhoudt, wat het oplevert en jullie
doen het vrijwilligerswerk met alle liefde en plezier.
Wij willen jullie vragen om samen met ons te
zoeken naar nieuwe vrijwilligers. De titel van dit
bericht zegt het al: ‘ZEG HET VOORT!’. Laat
anderen weten wat je doet en waarom je dit zo
graag doet. Geef aan dat nieuwe vrijwilligers
altijd welkom zijn! Het GOW gaat graag in gesprek om te kijken wat het beste past bij een
persoon m.b.t. het soort vrijwilligerswerk, maar
ook t.a.v. de frequentie en dergelijke. Er zijn
vele mogelijkheden!
Door jullie passie voor het vrijwilligerswerk in te
zetten hopen we weer nieuwe vrijwilligers aan
te trekken.
Hebben jullie hier ondersteuning bij nodig, laat
het ons dan weten. Alvast bedankt EN ZEGT
HET VOORT!

Dementie stelt de samenleving voor grote uitdagingen. Daarom zet de gemeente Eersel
zich samen met partners in om meer bekendheid
aan
deze
ziekte te geven zodat er ook meer begrip
ontstaat.
We zetten ons in om
mensen met dementie en hun omgeving zo goed mogelijk te ondersteunen. Het
doel is dat de gemeente Eersel een gemeenschap wordt waar mensen met dementie kunnen rekenen op steun en begrip van de omgeving en zo lang mogelijk deel uit kunnen blijven
maken van de samenleving, mee kunnen blijven doen aan het verenigingsleven, boodschappen kunnen blijven doen en anderen blijven ontmoeten.
Woensdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Ook in de gemeente Eersel gaan we
hieraan uitgebreid aandacht besteden. Op
deze dag organiseert het netwerk dementie
vriendelijke gemeente Eersel een interessant
programma in Sociaal Cultureel Centrum De
Muzenval. Er is een middag- en avondprogramma.
Het voorlopige programma is als volgt:
14.00 uur en 18.30 uur: Inloop en welkom
door wethouder Ria van der Hamsvoord.
14.30 uur en 19.00 uur: Voorstelling zorgeloos
van Pythia Winia.
15.30 uur en 20.00 uur: Korte pauze met koffie
en thee.
15.45 uur en 20.15 uur: Aanvang diverse
workshops “Bewegen bij dementie” door Jack
Coenen, “Kust en dementie” door Dionne Willems en “”De verhaalderij in samenwerking
met de dementheek.

Wereld Alzheimer Dag in de gemeente
Eersel op 21 september
Dementie heeft grote invloed op het dagelijkse
leven van diegene die het treft en zijn of haar
omgeving.
In het begin van de ziekte vallen meestal
de geheugenstoornissen op. Later krijgt de
persoon met dementie problemen met denken
en taal. Ook kunnen er veranderingen in karakter en gedrag optreden. Naarmate de ziekte
vordert, verliest iemand met dementie steeds
meer de regie over het eigen leven en wordt in
toenemende mate afhankelijk van de hulp van
anderen, in eerste instantie de eigen familie.

We hebben voor een middag- en avondprogramma gekozen om iedereen in de gelegenheid te stellen om te komen.
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In augustus wordt het definitieve programma
bekend gemaakt.
Iedereen is van harte welkom, de toegang is
vrij en aanmelden is niet nodig. Noteer deze
datum alvast in uw agenda.

veel meer mensen op zoek naar hulp in het dagelijkse leven.

Vrijwilligers voor maaltijdvoorziening
GOW Welzijnswerk is in gemeenten Bergeijk,
Eersel en Bladel op zoek naar vrijwilligers voor
de maaltijdvoorziening
Al ruim 15 jaar worden er dagelijks door ruim
40 vrijwilligers van het GOW Welzijnswerk
maaltijden bezorgd in de gemeenten Bergeijk
en Eersel in samenwerking met Catering Content.
Deze maaltijdvoorziening is met name belangrijk voor ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Daarbij is niet alleen
de gezonde maaltijd van belang, maar vooral
ook het dagelijkse contact met de vrijwilliger.
Op deze manier is het voor deze kwetsbare
groep mogelijk om langer thuis te blijven wonen.
Het aantal mensen dat afhankelijk is van deze
maaltijdvoorziening groeit nog steeds. Daarom
is GOW Welzijnswerk steeds op zoek naar
nieuwe vrijwilligers die de bestaande groepen
kunnen versterken.
Lijkt het u leuk om uw steentje bij te dragen aan
deze belangrijke voorziening en bent u graag
bereid om regelmatig (werkdagen -en tijden in
overleg en volgens rooster) verse maaltijden te
bezorgen bij mensen thuis? Neem dan geheel
vrijblijvend contact op met:
Esther de Raad, GOW Welzijnswerk, telefoon
0497-514746 of info@gowwelzijnswerk.nl.

Voor informatie kunt u terecht bij GOW Welzijnswerk: 0497- 514746 of
info@gowwelzijnswerk.nl.

Eerselvoorelkaar
www.eerselvoorelkaar.nl, neem daar eens een
kijkje op. Eerselvoorelkaar wil mensen de zorg
en hulp bieden die ze verdienen.
Net als haar grote zussen, de landelijke websites Zorgvoorelkaar.com en NLvoorelkaar.nl,
brengt Eerselvoorelkaar mensen met elkaar in
contact. Daarmee komt vraag naar en aanbod
van vrijwilligerswerk, zorg en hulp samen. Bent
u op zoek naar vrijwilligerswerk of wilt u graag
ondersteuning? Kijk dan eens op deze website!

Sociale kaart Eersel
Kent u de website www.socialekaarteersel.nl
al? Op deze website vindt u uitgesplitst per
dorp alle formele en informele organisaties die
een rol spelen in de gemeente Eersel. Bent u
bijvoorbeeld op zoek naar de klussendienst
voor een klein klusje, wilt u in contact komen
met de KBO voor activiteiten of wilt u contact
opnemen met de ISD de Kempen? Neem dan
eens een kijkje. De website is een handige tool,
voor particulieren en professionals, om snel
een overzicht te hebben van wat er allemaal
aanwezig is m.b.t. zorg en welzijn in de gemeente Eersel.

Workshop communicatie bij verliessituaties
Hieronder een terugblik op de workshop “Communicatie bij verliessituaties” door Gerrit M.R.
Wijbers
Het GOW reikt de vrijwilligers handvatten aan
om in onverwachte situaties eventuele moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden.
De aanwezige vrijwilligers werden hartelijk ontvangen door Kristel Visser en Marc Stoop, trainer. De sfeer was ontspannen en iedereen
keek met interesse uit naar wat verteld ging
worden.

Coachmaatje
Mevrouw H. is eenennegentig jaar, heeft één
zoon in de buurt wonend, andere kinderen wonen verder weg. Mevrouw heeft diverse gezondheidsklachten, maar wil erg graag nog
thuis blijven wonen. Mevrouw H. heeft op het
moment weinig activiteiten in de week. In verleden heeft mevrouw veel gedaan: borduren,
koken, tuinieren. Zij zou ontzettend graag een
vrijwilliger willen. Voel jij je als vrijwilliger aangesproken? Laat het ons weten. Zo zijn er nog
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krijgen vooraf aan het seminar de gelegenheid zich in te schrijven voor de workshops,
de overige bezoekers kunnen op de dag zelf
aangeven waaraan ze willen deelnemen.
Met kans dat het al vol zit… dus snel boeken
helpt. Geen geld dus voor zo’n inspirerende
middag. Bovendien steun je hiermee een
goed doel. Een reden temeer om ook je
relaties te enthousiasmeren…

De workshop die normaal drie uur in beslag
neemt is door Marc in twee uur gecomprimeerd
en op welbespraakte wijze uiteengezet. Iedereen kreeg gelegenheid om vragen te stellen.
De aanwezigen hadden hun eigen en persoonlijke ervaringen in vertrouwen en openheid verteld waardoor het begrip verlies beter beheersbaar kan worden. Dat komt van pas bij het bezoek aan cliënten die een dierbare of iets dierbaars verloren hebben.
Marc reikte de aanwezige vrijwilligers een beknopte handleiding uit met de nodige richtlijnen, voor ieder begrijpelijk uiteengezet.
Alom kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst.

Het goede doel dat je steunt: jonge mantelzorgers
Het goede doel is een dagje lol voor jonge
mantelzorgers. Kinderen die veel te jong
grote verantwoordelijkheid dragen voor
een zieke ouder, broer of zus. Met alle zorgen van dien, inbreuk op hun vrije tijd en
soms
trieste
vooruitzichten…
Afhankelijk van de grootte van het bedrag
kunnen we meer kinderen onbezorgd laten
lachen. Daar wil je toch aan meewerken?!
Graag tot ziens op 29 september!

Middag seminar 29 september
Steun het GOW
Op 29 september organiseert Theater de Hofnar i.s.m. Bodel voor een goed doel (jonge
mantelzorgers van het GOW Welzijnswerk)
een seminar voor en door ondernemers: Lol in
Ondernemerschap!
Klik hier voor een YouTube filmpje of kijk op
de website www.hofnar.nl

Weetjes
Ideeënbus
Af en toe komen er bij ons ideeën, en suggesties binnen waarmee we onze dienstverlening
naar u kunnen verbeteren. Hierbij nodigen we
u uit om deze ook in te dienen.
Aan het einde van het jaar ontvangt de persoon die het meest
originele idee ingediend heeft
een leuke attentie.

De inspirerende dag wordt geopend door
Leon van der Zanden
We zijn trots dat we de cabaretier bereid
hebben gevonden om het seminar te openen! Hij zal op zijn bekende geestige wijze
de aftrap verzorgen en over zijn beeld op ‘Lol
in
Ondernemerschap’
vertellen.

Boeiende sprekers komen vertellen en
workshoppen
Er komen 6 interessante sprekers die een
breed spectrum vertegenwoordigen in ondernemersland van topsporter naar topondernemer, start-up, online / sales, businessspiritualiteit en van lean tot managementgames. Voor ieder wat wils dus!

Wilt u deze nieuwsbrief ook graag ontvangen,
meldt u dan aan bij info@gowwelzijnswerk.nl
Heeft u geen mogelijkheid om de nieuwsbrief
digitaal te ontvangen, dan sturen wij u deze per
post toe. Graag onder vermelding van uw
naam en adresgegevens.

Like de facebook-pagina van het GOW
Welzijnswerk
Like deze pagina om op de hoogte te blijven
van alle nieuwtjes en ontwikkelingen.

Kaarten reserveren
Via www.hofnar.nl kun je tickets reserveren.
Voor snelle beslissers € 37,50 per ticket,na 1
juli zijn de kosten € 47,50. De vroegboekers
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Hierbij de link: https://www.facebook.com/gowwelzijnswerk

getrainde vrijwilliger. De vrijwilliger helpt dan
b.v. bij het ordenen van papierwerk, maar de
vrijwilliger kan ook handige tips en trucs aandragen.
Het doel is altijd ervoor te zorgen dat de hulpvrager uiteindelijk weer zo zelfstandig mogelijk
vooruit kan.
Ook mensen die gewoon eens een luisterend
oor willen hebben of in contact willen komen
met mensen in vergelijkbare situaties, kunnen
bij het GOW Welzijnswerk terecht.

Wist u dat er 17500 bezoekers per jaar een
website van het GOW Welzijnswerk bezoeken
‐ 8000 bezoeker per jaar de algemene website
van het GOW Welzijnswerk;
‐ 6500 bezoekers per jaar de site van mantel‐
zorg de kempen;
‐ 3000 bezoekers per jaar de site van Wonen op
leeftijd.

Ouderen in veilige handen
Ouderenmishandeling komt voor in Nederland.
Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar en moeilijk bespreekbaar is. Het ministerie van VWS wil ouderenmishandeling stoppen. Het actieplan
‘Ouderen in veilige handen’ levert een belangrijke bijdrage. Vijf acties staan centraal. Deze
richten zich op gemeentelijk beleid en initiatieven van bijvoorbeeld organisaties in de zorg en
ondersteuning, mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties, banken, notarissen, politie en het
Openbaar Ministerie. Het ministerie van VWS
heeft een stimulerende en faciliterende rol. Via
de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen kunt
u de voortgang van de acties volgen
abonneren@nieuwsbrief.rijksoverheid.nl

Is uw nieuwsgierigheid ook gewekt?
www.gowwelzijnswerk.nl
www.mantelzorgdekempen.nl
www.wonenopleeftijd.nl

Zorgen voor een ander
Zorgen voor een ander is fijn, maar soms ook
zwaar. Daarom besteedt GOW Welzijnswerk
regelmatig aandacht aan het thema mantelzorg. Meer dan de helft van de mantelzorgers
zit financieel krap of komt zelfs geld tekort.
Daarbij komt dat de veranderingen in de zorg
vaak vergaande financiële consequenties hebben, die onvoldoende duidelijk zijn. Daarom
heeft Mezzo nu een handig zakboekje van 112
pagina’s gemaakt van alle financiële regelingen waar u zowel last als profijt van kunt hebben. Het boekje is nu te bestellen in de webshop van Mezzo (€ 4,95 voor leden en € 5,95
voor niet leden);
www.mezzo.nl/producten/76

De volgende nieuwsbrief verschijnt omstreeks 15 augustus aanstaande
Kopij voor de nieuwe nieuwsbrief
s.v.p. voor 1 augustus aanleveren.

Voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken bij hun thuisadministratie heeft het
GOW Welzijnswerk vrijwilligers. Een hulpvrager kan een op een worden gekoppeld aan een

Vertrouwenspersoon van het GOW Welzijnswerk is Rozita van Schadewijk tel: 06-55364404 / mail: rozita@psyom.nl
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