Meedoen en ontmoeten
Ontmoeten betekent elkaar
leren kennen, een netwerk opbouwen. Steun vragen en geven.
Weten wie je buren zijn, dat
geeft een veilig gevoel.
24 succesvolle initiatieven in
Culemborg.
Nieuw: Buurtcentrum Bolderburen. 15 vaste vrĳwilligers, 100
bezoekers per week bĳ kofﬁe-inloop,
25 bewoners maandelĳks bĳ de
buurtmaaltĳd, 150 kinderen tot 12
jaar bĳ de Zomerspelen.
Buurtbemiddeling in
10 gemeentes.
Culemborg: 27 afgeronde
zaken. 74% positieve
bĳdrage geleverd
(landelĳk percentage 68%).

“De wens om iets
te organiseren is er,
maar de eerste stappen nemen
is een grote uitdaging. Daar
ondersteunen wijkcoaches bij.”

Fit en vitaal ouder worden:
84 ouderen kregen individuele
ondersteuning, waarvan 40 ook
steun ontvingen van vrĳwilligers.

Samenwerking
Buurtinformatiepunt Bolderburen: voor alle
vragen van buurtbewoners. Met: sociaal wĳkteam, vrĳwilligers-steunpunt, RiBW, buurtpanel,
wĳkagent, gemeente.
Zo komen ouderen bĳ ons:
Overig

Via collega’s ElkWelzĳn

Buurvrouw

Doe Mee regeling

De WMO consulent

Huisarts
Het sociaal wĳkteam

“Ik vind het leuk
om te leren. Ik begrijp nu
wat ik lees. Iedere dag dat
ik in het Leerhuis kom,
leer ik iets.”
Hoe mooi is het als je dingen zelf
kunt regelen, je onafhankelijk
bent van anderen en je trots op
jezelf kunt zijn. Je bent nooit te
oud om te leren.

127 deelnemers in het Leerhuis, die
werken aan hun basisvaardigheden.

Oudere meldt zichzelf
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Top 3 vragen: werk, opleiding,
ondersteuning van Werkzaak.
Mensen met grote afstand tot
de arbeidsmarkt (KP4): 45 doen
vrĳwilligerswerk, 37 zĳn deelnemer
in het Leerhuis. 6 leerhuisweken met
educatieve uitstapjes naar organisaties, bedrĳven en musea.

Samen is ﬁjner: 32 deelnemers 60+
dating, 60 gasten bĳ elke buurtmaaltĳd in wĳkcentrum de Salaamander.
Belasting
7 vrĳwilligers hielpen 8 nieuwe
Culemborgers (statushouders) op weg
in hun dagelĳks leven.
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Vrĳwillig actief en mantelzorg
Één op de drie Culemborgers
zet zich vrijwillig in. Culemborg
wordt daar mooier van.
Vrijwilligerswerk verrijkt je
leven.
Nieuwe vrĳwilligersvacaturebank: meer regie bĳ organisaties. 39
nieuwe vacatures, 66 nieuwe vrĳwilligers, 25 organisaties werken samen
in het Netwerk Vrĳwilligers in Zorg en
Welzĳn. 60 bezoekers bĳ de
vrĳwilligersmarkt in de
Fransche School.
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Werkzaak

Toeslagen
Individuele inkomsten

“Ik vind de jongerenruimte leuk! En
ik kan bij de jongerenwerkers mijn
problemen kwijt, zo fijn.”

Rondkomen: vragen aan de Formulierenbrigade

Leren en ontwikkelen
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Maatschappelĳk diner: ontmoeting tussen 20 maatschappelĳke
organisaties en 20 bedrĳven,
66 matches.

67 vrĳwilligers gekoppeld aan een
zorgvraag.

Samenwerking
Deelname aan het Sociaal wĳkteam
en wekelĳks overleg met 2 huisartsenpraktĳken.

Mantelzorg: intensief zorgen
voor iemand die ziek of beperkt
is. 496 mantelzorgers ingeschreven
(toename van 10%), 320 mantelzorgcomplimenten, 70 mantelzorgers
individuele steun, 13 huisbezoeken,
19 collectieve activiteiten.

– Score –
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Als de
jeugd de
toekomst
heeft, moet
je er ook voor
zorgen. Jongeren
krijgen de kans op te
groeien tot betrokken,
actieve en zelfstandige
burgers.

Samenwerking
Het Leerhuis is een
samenwerkingsverband
van Bibliotheek Rivierenland,
Gemeente Culemborg, ROC Rivor, Stichting Lezen en Schrĳven,
Vluchtelingenwerk Oost Nederland
en ElkWelzĳn (coördinatie).

11 Kinderen met weinig steun
in de thuissituatie kregen een
vrĳwillige coach tĳdens hun 1e jaar
op het voortgezet onderwĳs.

“Medewerkers van ElkWelzijn zijn
vriendelijk en betrokken. Ik voel mij
een gewaardeerde vrijwilliger.”

100 jonge frequente bezoekers in de
jongerenruimte.
Top 3 zorgen over jongeren en
kinderen: pesten op internet, sexting,
lachgas.
17 meiden komen 2x per week bĳ
elkaar voor ontmoeting en gesprek.
Jongeren vinden op social media:
Het jongerenwerk is bereikbaar op
Whatsapp, Instagram en Facebook.
Gastles Mens en Maatschappĳ
waarbĳ het jongerenwerk voorlichting gaf over drugs.
Jongerenwerkers zĳn er voor
leerling en docent voor een praatje,
vragen en zorgen.

“Jongeren gedragen zich positiever
na de weerbaarheidstraining en zĳn
makkelĳker aanspreekbaar. Dit heeft
een groot effect op de groep jongeren in en om de school.” (Docent
voortgezet onderwĳs)
14 jonge deelnemers bĳ de speciale training voor praktĳkonderwĳs
(PRO training).
14 meiden namen deel aan de
#Girl-Power! Training.
Samenwerking
Jeugdoverleg met de gemeente, boa’s
en politie, samen ondersteunen we
jongeren en voorkomen overlast.
Intensieve samenwerking met
Voortgezet Onderwĳs.

Opgroeien en opvoeden

