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Er werken 
25 (parttime) 

mede werkers 
bij  ElkWelzij n. 

In totaal hebben 
we 21 stagiaires 

een stageplek 
geboden in 

2018. Ruim 200 
vrij willigers zij n 
verbonden aan 

de verschillende 
projecten van 

ElkWelzij n.

Juli 2019
Dit is een uitgave van ElkWelzij n 

Meerlaan 22
4103 XZ Culemborg
0345 – 515 227
info@elkwelzij n.nl
www.elkwelzij n.nl

twitter@elkwelzij n
facebook.com/elkwelzij n



Een stad waarin iedereen mee kan doen en 
waar respect is voor elkaar. ElkWelzĳ n zet 
zich hier met hart en ziel voor in, samen met 
alle inwoners van Culemborg. Samen met 
heel veel vrĳ willigers. 

Omdat meedoen en actief zij n niet voor ieder
een vanzelfsprekend is. Omdat respectvol om
gaan met elkaar aandacht vraagt. Omdat prettig 
samenleven iedereen gegund is en iedereen 
hieraan bij  kan dragen. De medewerkers van 
 ElkWelzij n zij n hierbij  actief, steunend, stimu
lerend. Zij  zij n geen oplossers van problemen 
maar professionele verbinders die talenten en 
mogelij kheden zien en verzilveren. Zij  maken 
contact in de wij k, kij ken en luisteren. Op straat, 
achter de voordeur en vaak achter de schermen. 
Altij d naast de inwoners van Culemborg. In dit 
jaarbericht treden we van achter de schermen 
op het podium. Om te laten zien wat het werk 
van ElkWelzij n betekent voor de mensen in 
 Culemborg.

Dorine Ottevanger 
Directeur-bestuurder ElkWelzij n

SAMEN DOEN



JEUGDFONDS 
SPORT & CULTUUR

Het is belangrĳ k dat kinderen 
en jongeren kunnen sporten of 
deelnemen aan kunst en cultuur. Het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat 
alle kinderen en jongeren tot 18 jaar 
mee kunnen doen. Ook als er thuis 
weinig geld is. Meedoen = meer 
kansen!

ElkWelzij n bemiddelt voor kinderen die 
graag willen sporten of iets kunstzinnigs 
willen doen. Het gaat om kinderen 
waarvan de ouders hier niet de fi nanciële 
ruimte voor hebben. Er zij n maar 
liefst 101 sportaanvragen ingediend 
in 2018. Vooral voor zwemlessen, 
kickboksen, fi tnessen en voetbal was 
er veel animo. Daarnaast zij n er nog 
18 cultuuraanvragen gedaan voor o.a. 
de scouting, dans en muziek. Mij lpaal: 
ElkWelzij n verzorgde in 2018 de 
400ste aanmelding!



BURGERINITIATIEVEN

In 2018 is ElkWelzĳ n 
 betrokken geweest bĳ  
 verschillende initiatieven 
van actieve  burgers. 
Wĳ  hadden hierin een 
informerende, verbindende 
en adviserende rol. 

Vanuit een koffi emoment in 
de wij k De Loentjes ontstond 
een werkgroep die zich sterk 
maakt om een speelplek 
op de groenstrook 
neer te zetten.



8 oktober: IVA (Instructie 
Verantwoord Alcohol 
schenken) training.
Opkomst: 17 vrij willigers 
die in buurthuizen, 
sportkantines etc. achter de 
bar staan. Zij  weten nu alles 
over verantwoord alcohol 
schenken. 

13 november: ElkWelzij n 
organiseerde samen met 
2 wij kagenten een 
informatie  middag over 
inbraak preventie en 
veiligheid. Opkomst: 
35 deelnemers.

Samen met een aantal 
bewoners van de Hogen
dorp straat en de partners 
werkten we ideeën uit 
voor het realiseren van 
een speeltuin. In het najaar 
zij n twee speeltoestellen 
geplaatst. 

Extra zaalvoetbal-
activiteit 

 Nachtvoetbal
  Behoefte vanuit de jongeren

  Opkomst: gemiddeld 60 jongeren

  Geen overlast op straat



Twee meiden van de Daltonschool 
stuurden een brief naar de burgemeester. 
Ze gaven aan dat ze balen van de 
hondenpoep die op de grasveldjes 
ligt rondom de Daltonschool. Samen 
met de wijkmanager en de meiden is 
afgesproken dat er in de klas borden 
met slogans tegen hondenpoep worden 
gemaakt. Daarnaast hield de wijkcoach 
een workshop in de klas over hoe de 
kinderen het beste hondenbezitters 
kunnen aanspreken. Door te oefenen 
leerden de kinderen hoe je een vraag stelt 
in een situatie waar een hondeneigenaar 
zich niet aan de regels houdt, in plaats 
van een opmerking te maken. Zo werkten 
de kinderen aan respectvol omgaan met 
elkaar!



In Terweĳ de is het 
buurtparticipatieproject 
“waar word ik blij  van 
in mij n wij k?” opgestart 
samen met Kleurrij k Wonen. 
Onder begeleiding van 
een kunstschilder maakten 
leerlingen uit groep 
7 en 8 van de Kaardenbol 
het ontwerp. Eind mei 
schilderen buurtbewoners 
samen met kinderen in vij f 
dagen tij d de wand van 50 
meter van het gerenoveerde 
garagecomplex van Kleurrij k 
Wonen in de Aalbersestraat. 
Zo kreeg de wij k letterlij k 
meer kleur!

SAMENWERKEN

 Wijk Parijsch
  Succesvolle 
 bewonersavond

 Inrichting park
  Opkomst: 
80 bewoners
  Inventarisatie 
wensen
  Samenwerken: 
gemeente, STMR 
en ElkWelzijn

  2019: wensen in 
 vervulling



BURENPROBLEMEN? 
BUURTBEMIDDELING!
Het afgelopen jaar zetten 
onze vrĳ willige buurt-
bemiddelaars zich in om 
confl icten op te lossen 
 tussen buren. Ze begeleid-
den hen in de zoektocht 
naar een oplossing die voor 
beide partĳ en werkt.

 34 zaken aangemeld   29 casussen in 
 behandeling en afgerond 22 positief afgesloten   11 vrijwillige  bemiddelaars



JONGEREN

De jongerenwerkers spreken de 
taal van kinderen en jongeren. 
Daarmee is jongerenwerk een 
instrument om  jongeren de kans 
te geven op te  groeien tot 
betrokken, actieve en  zelfstandige 
personen. Zĳ  zĳ n immers de 
toekomst.

We zien dat jongeren soms 
behoefte hebben aan individuele 
coaching. In 2018 waren er 25 van 
zulke hulpvragen. De vragen waar 
de jongeren mee komen:
 Steun bij  schulden
 Vervolgopleiding
 Stage of bij baan vinden

De jongeren krij gen zo een duwtje 
in de juiste richting. Genoeg om 
zelf verder te kunnen.



10 jongens en 10 meiden 
koken samen met wethouders 
en starten dialoog.

Op 27 maart volgden 
10 jongeren de workshop 
“kennismaken met de 
politiek” in de Treffer.

Ongeveer 40 jongeren in 
gesprek met de raad over 
nieuwe jongerenruimte.

De nieuwe jongerenruimte
aan de Meerlaan is feestelij k 
geopend in september.

voorlichting gegeven over verschillende thema’s:

 social media
 sexting
 lachgas  
  thema ”Iets terug doen voor de 
maatschappij”

JONGEREN ZIJN
ACTIEVE BURGERS



ElkWelzĳ n werkt altĳ d in verbinding 
met partnerorganisaties. Daarom zĳ n 
we o.a. onderdeel van de Brede School.  

Speaking Minds. Defence for Children, 
Lek en Linge, gemeente en ElkWelzij n 
werkten samen in het project Speaking 
Minds. Doel: de leerlingen brachten 
advies uit aan de gemeente om jongeren 
die in armoede leven beter te steunen. 
Ook leverden zij  een bij drage aan de 
nieuwe jongerenruimte. Speaking Minds 
gaf jongeren een stem in Culemborg. 

Adopt a student is een project dat is 
opgezet door Lek en Linge en ElkWelzij n. 
Iedere dinsen donderdag komen de 
leerlingen van Lek en Linge en de 
 ouderen samen in de jongerenruimte. 
Ouderen kij ken mee naar de huiswerk
opdrachten en er vinden gesprekjes 
plaats over de dagelij kse dingen. 
Zo helpt jong en oud elkaar!

SAMENWERKING BREDE SCHOOL



De ouderenondersteuner heeft in 2018 
86 individuele ouderen begeleid en 
ondersteund bĳ  135 hulpvragen. 
De ouderenondersteuner komt achter 
de voordeur bĳ  ouderen die vaak 
niet in beeld zĳ n bĳ  andere hulp en/
of zorgorganisaties maar wel hulp- of 
zorgbehoevend zĳ n.

In het voorjaar startten 6 mensen met 
de cursus Creatief Leven. Deze cursus is 
bedoeld voor mensen die zich eenzaam 
voelen en minder verbondenheid ervaren 
met anderen dan ze wensen. 

Wat vonden de deelnemers van de cursus?
‘Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen.’
‘Zorgen voor jezelf is de basis.’
‘Ik ben vrij er geworden.’

OUDEREN-
ONDERSTEUNING



  

STEUNPUNT
MANTELZORG

  464 mantelzorgers 
in totaal 

  73 nieuwe mantelzorgers

 259 huisbezoeken 
  331 mantelzorg-
complimenten aangevraagd

  310 mantelzorg-
complimenten uitgedeeld

  120 deelnemers 
Dag van de Mantelzorg  

  9x opende het Alzheimer 

Café haar deuren

Het Steunpunt Mantelzorg 
ondersteunt mantelzorgers 
door praktische en emoti-
onele hulp te bieden, zorg 
uit handen te nemen, advies 
te geven en lotgenotenbĳ -
eenkomsten te organiseren. 
Zo kunnen mantelzorgers 
hun zorgtaken prettig en 
met plezier blĳ ven doen en 
raken ze niet overbelast.

In samenwerking met 
andere steunpunten is het 
nieuwsblad ‘Voor Elkaar’ door 
het Steunpunt Mantelzorg 
uitgebracht. Een deel van de 
inhoud is interessant voor 
alle steunpunten en een 
deel bevat lokale informatie. 
Het blad wordt goed 
gelezen en levert nieuwe 
aanmeldingen op voor 
bij eenkomsten en voor het 
mantelzorgcompliment.



VRIJWILLIGERS 
INFORMATIE PUNT
Het Vrĳ willigers Informatie 
Punt (VIP) is de plek waar 
vraag en aanbod op het 
gebied van vrĳ willigers-
werk bĳ  elkaar komt. Zowel 
vrĳ willigers als organisaties 
die op zoek zĳ n, worden 
met elkaar verbonden.

Met het netwerk Vrij willigers 
in Zorg en Welzij n is de 
jaarlij kse gezamenlij ke 
wervingscampagne voor 
vrij willigers dit jaar extra 
bij zonder geweest. Dit 
vanwege het 15 jarig 
bestaan van het Vrij willigers 
Informatie Punt (VIP). De 
hele septembermaand was 
er een succesvolle popup 
vrij willigerswinkel op de 
Markt: we voerden met 
162 mensen een gesprek 
over vrij willigerswerk.



In 2018 bestond 
 Culemborg 700 jaar.  
ElkWelzijn was initiatief
nemer en voorzitter van de 
werkgroep Zorg & Welzijn 
van Culemborg 700. Om 
zichtbaar te maken welke  
rol Zorg & Welzijn speelt 
in Culemborg organiseer
den we samen met zorg 
en  welzijnsorganisaties 
en buurtinitiatieven acht 
 buurtfeesten.

 
Fototentoonstelling  
700 Gezichten van  
Zorg & Welzijn was  
na de officiële opening  
te zien in het stadhuis  
en in Zorgcentrum  
Beatrix.



In 2018 bestond Culem
borg 700 jaar. ElkWelzij n 
was  initiatiefnemer en voor
zitter van de werkgroep 
Zorg&Welzij n van Culemborg 
700. Samen met zorg en 
welzij nsorganisaties en 
buurtinitiatieven hebben 
wij  acht buurtfeesten 
 georganiseerd.

Onder de titel 700 
Gezichten van 
Zorg&Welzij n is 
een rondreizende 
fototentoonstelling 
gemaakt.

Op 14 februari organiseerde 
het VIP een Valentij ns 
Vrij willigersfeest. Een 
geslaagd waarderingsfeest 
met 160 vrij willigers uit de 
sector zorg en welzij n.  

De Elisabethvrouwen
organiseerden de cursus 
‘Welkom in Culemborg’. 
Het VIP informeerde tij dens 
de cursus 40 nieuwe inwoners 
over de mogelij kheden van 
vrij willigerswerk in Culemborg.  

Acht vrĳ willigersorganisaties
kregen individueel advies op 
maat. 

Leerlingen van het Koningin 
Wilhelmina College (KWC) 
zetten zich tij dens hun 
werkweek in bij  Zorgcentra 
de Betuwe. Het VIP 
ondersteunde hierbij . 



LEER- WERK-
TRAJECTEN HORECA

Sinds juni wordt de wĳ kkeuken in de 
Salaamander gebruikt als leer-werkplek 
voor vrĳ willigers, buurtbewoners, 
deelnemers van het Leerhuis*, kwetsbare 
mensen met een indicatie voor 
dagbesteding en jongeren. Door deze 
groepen een leer-werkplek in de horeca 
aan te bieden werden zĳ  enthousiast 
om in de toekomst hierin verder te gaan. 
De buurtmaaltĳ d is een mooi middel 
voor verbinding tussen mensen met 
een kleine beurs die behoefte hebben 
anderen te ontmoeten.

Het kookteam bestaat uit 13 vrij willigers 
die iedere twee weken buurtmaaltij den 
bereiden voor maximaal 60 personen. Met 
een proeverij  vond de feestelij ke aftrap 
plaats op 21 juni!

* In het Leerhuis kan iedereen uit Culemborg terecht 
die wil werken aan basisvaardigheden op het gebied 
van taal, rondkomen, gezondheid, opvoeden, digitale 
vaardigheden en (vrij willigers)werk.



De raad van toezicht bestaat uit 6 leden. 
Er heeft een openbare wervingsprocedure 
plaatsgevonden voor drie nieuwe leden 
ter opvolging van de in 2019 aftredende 
leden Anke Pin, Ferry Siwabessy en Peter 
Westland.

RAAD  
VAN TOEZICHT
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