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Interne Nieuwsbrief Punt Welzijn, 2020-02 (3 april 2020) 
 

In deze tweede nieuwsbrief van Punt Welzijn houden we je op de hoogte van onze 

huidige aangepaste werkzaamheden en dienstverlening. Heb je vragen? Mail of bel onze 

medewerkers, zie ‘Over ons’, ‘Het team’, of bel 0495-697900.  

 

Ouder en kind/ opgroeiondersteuning 
Contact met deelnemers 

Wekelijks onderhouden we contact met de deelnemers van onze activiteiten. Bij de 

scholen en gezinnen doen we navraag over hoe het gaat en wordt bekeken wat er 

eventueel nodig is aan ondersteuning. Op deze manier leveren we maatwerk. De online 

activiteiten voor ouder en kind op onze website worden goed bezocht! Dit wordt dan ook 

voortgezet.  

 

Taalestafette 

Omdat niet iedereen een Skypeverbinding of een andere app kan downloaden, worden er 

filmpjes/vlogs gemaakt via de telefoon en YouTube waarna deze worden doorgestuurd 

naar de deelnemers van de Taalestafette. Op deze manier is het toch nog mogelijk om 

zoveel mogelijk deelnemers te ondersteunen in de taalontwikkeling.  

 

Jongerenwerk 
Vindplekken bezocht 

Afgelopen week hebben we jongeren via Whatsapp, Instachat en Houseparty en via de 

telefoon opgezocht om te vragen hoe het met ze gaat. Onze jongerenwerkers zijn 

daarnaast langs vindplekken in Weert en Stramproy gegaan en hebben met de 

aanwezige jongeren op gepaste afstand gesprekken gevoerd. Ook is onderstaand bericht 

op hangplekken en sportveldjes gehangen: Om jongeren eraan te herinneren dat de 

maatregelen er zijn voor hun veiligheid en die van anderen.  

 

 
 

Skere Tijden -Jongerenplatform 

Afgelopen week hebben we met een aantal ambassadeurs het digitale platform voor en 

door jongeren ’Skere Tijden’ gelanceerd. De content is gemaakt door jongeren en er 

wordt gebruik gemaakt van informatie van het Nibud, 18ennu.nl en de gemeente. Er 

wordt gepost via Instagram en Facebook. De ambassadeurs willen de informatie 

begrijpelijk en herkenbaar maken voor jongeren die 18 moeten worden of al 18 zijn. Op 

het platform zullen ze lifetips, lifehacks en protips uitwisselen om elkaar te leren met 

geldzaken en andere verantwoordelijkheden om te gaan. Het logo is bedacht door Thijs 

https://www.puntwelzijn.nl/activiteit/online-programma-ouder-en-kind-deel-2/
https://www.puntwelzijn.nl/activiteit/online-programma-ouder-en-kind-deel-2/
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Stienen, die op het Philips van Horne zit in het eindexamenjaar. Volg ons en deel vooral 

met jongeren of ouders met jongeren. @skeretijden_weert 

 

 
 

Online challenges #HangOutChallenge 

Het jongerenwerk heeft ook een aantal online challenges om jongeren aan te sporen 

thuis creatief te zijn. Niet alleen mogen ze dit zelf invulling geven, maar zo krijgen wij 

ook te zien wat ze thuis doen in coronatijd. Vorige week was de challenge “het meest 

fijne aan thuiszitten”. Sameer heeft in 10 foto’s laten zien dat hij verschillende dingen 

thuis doet. Schoolwerk, tekenen, in de tuin helpen met papa en natuurlijk tv kijken en 

Fifa20 spelen op de PS4. Hij heeft bluetooth oordopjes gewonnen. 

 

 
 

Gezonde leefstijl 
Sport & Beweegchallenges kinderen  

In deze bijzondere tijd vinden wij het belangrijk dat alle kinderen thuis met plezier leren, 

de huiswerkopdrachten maken die zij van school krijgen en voldoende bewegen. Met de 

beweegchallenges brengen we deze drie samen en stimuleren we dat de kinderen alleen 

of samen met de ouders, broertjes of zusjes aan de slag gaan. Wij zijn hier vorige week 

mee begonnen en hebben ook deze week elke dag 5 filmpjes vrijgegeven met daarin de 

challenges van de dag. 

 

Bewegen op Maat lessen ouderen 

We vinden het belangrijk dat de mensen die normaal wekelijks naar de Bewegen op Maat 

lessen gaan de mogelijkheid hebben om in deze tijd ook nog voldoende te bewegen. 

Daarom zijn we in onze archieven gedoken en daar hebben we een reeks filmpjes 

Beweeglessen gevonden. Deze filmpjes worden gebruikt om de oudere doelgroep thuis 

meer te laten bewegen. Zie ook de link op onze website.  

 

https://www.puntwelzijn.nl/activiteit/sport-beweeg-challenges/
https://www.youtube.com/user/PuntWelzijnWeert/videos
https://www.puntwelzijn.nl/activiteit/sport-beweeg-challenges-volwassenen-senioren/
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Ondersteuning St. Jans Gasthuis 

Er dreigen steeds tekorten aan zorgmaterialen, zoals mondkapjes, schorten, 

handschoenen en brillen. Veel bedrijven en organisaties doneren deze materialen aan het 

ziekenhuis maar deze moeten eerst gecontroleerd en geteld worden. Wij halen elke week 

de materialen op bij de logistieke afdeling van het SJG en brengen deze naar Sporthal 

Aan De Bron. Hier worden de spullen gesorteerd, gecontroleerd en geteld. De 

zorgmaterialen die aan de juiste veiligheidseisen voldoen worden daarna terug naar het 

ziekenhuis gebracht. Op deze manier willen wij het zorgpersoneel ontlasten en ervoor 

zorgen dat zij zich volledig kunnen richten op de beste zorg voor de patiënten.   

 

Nieuwkomers  
Plan van aanpak 

Vanuit team Nieuwkomers is hard gewerkt aan een plan van aanpak om de 

werkzaamheden in deze vreemde periode zo goed mogelijk in te vullen. Dit plan van 

aanpak is gemaakt voor alle vrijwilligers, coaches, taalbegeleiders, tolken en PIO’s en 

deze is afgestemd met de regisseurs sociaal domein van de gemeente Weert. 

De opvang van nieuwe cliënten is voorlopig uitgesteld.  

 

Persoonlijk contact 

Al 2 weken hebben de professionals geen fysiek contact meer met de vrijwilligers en de 

vrijwilligers op hun beurt niet met de nieuwkomers die ze begeleiden en coachen. Er is 

ook geen fysiek spreekuur meer waar vrijwilligers en/ of nieuwkomers terecht kunnen 

met hun vragen. Per mail hebben onze vrijwilligers informatie gekregen over Punt welzijn 

en onze aangepast werkwijze, over Corona in allerlei talen enz. Daarna is met elke 

vrijwilliger besproken of de nieuwkomer die zij begeleiden snapt wat Corona is, op welke 

manieren er gecommuniceerd wordt, hoe vaak en of er zich knelpunten voordoen.  

Juist in deze tijd merk je dat persoonlijk contact op prijs wordt gesteld al is het dan per 

telefoon. Even een luisterend oor bieden kan een opluchting betekenen voor de ander. En 

de vrijwilligers zetten zich weer volop in voor hun cliënten! Vooral informeren en de 

regels rondom Corona uitleggen waren de 1e week van belang. Daarna volgde 

voornamelijk hulp met de post en betalingen. Ook kwamen enkele complexere zaken aan 

bod zoals kinderopvangtoeslag regelen, wat te doen met 5 kinderen in een klein huis, het 

bestellen en plaatsen van een nieuwe vloer en spoedbezoekjes naar de tandarts e.d. 

 

 

Mantelzorgondersteuning 
Mantelzorgers bereiken 

Er worden nog steeds veel telefoontjes gepleegd met mantelzorgers en vrijwillige 

maatjes. Dit wordt erg gewaardeerd. Er zijn een persbericht en poster gemaakt voor  

mantelzorgers die niet in ons mailbestand staan. Zodat zij ons ook in deze tijd weten te 

vinden. Ook houden we goed de informatie in de gaten over het omgaan met 

mantelzorgers in deze tijd en hebben we oog voor knelpunten waar zij tegenaan lopen. 

file://///UNITUS-FS01/Unitus_SSC_40000_Punt_Welzijn$/40000%20Algemeen%20Punt%20Welzijn/40491%20Fotoarchief/2020/Hulp%20SJG.jpg
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Respijtfolder 

We maken stappen met de respijtfolder, het concept is klaar. Daarnaast zijn we 

gegevens aan het verzamelen en controleren van alle respijtaanbieders in de omgeving. 

Hiervan komt, als aanvulling op de respijtfolder, een overzicht op onze website.  

 

Activiteiten toekomst 

We zijn ook wat verder vooruit aan het kijken om keuzes te maken over activiteiten die 

de komende periode gepland staan, zoals de Week van de Jonge Mantelzorger en de 

mantelzorgcampagne.  

 

Dementievriendelijk Weert 

Tevens is gestart met het maken van een dementiewaaier, als onderdeel van 

dementievriendelijk Weert. Dit wordt een folder in de vorm van een waaier met daarin 

veel tips en antwoorden op vragen rondom dementie. Een handige en informatieve tool 

voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie. Op dit moment zijn we de 

teksten hiervoor aan het schrijven.  

 

Samen leven 
Corona Hulp Weert 

De actie Corona Hulp Weert is goed op gang gekomen en heeft al veel reacties 

opgeleverd. Er hebben zich ruim 250 mensen via het googleformulier aangemeld als 

hulpaanbieder en er zijn ruim 20 matches gemaakt. Naast het draaien en coördineren 

van telefoondiensten zijn we druk bezig met het verbinden van onze netwerkpartners en 

andere organisaties in Weert rondom dit initiatief.  

 

Ook de pers weet ons te vinden en er hebben de afgelopen twee weken diverse 

interviews plaatsgevonden. Deze week stond er een artikel in ViaWeert en dit weekend 

staan we ook in Weertmagazine. Hopelijk zorgt dit ervoor dat hulpvragers ons nog beter 

weten te vinden. Een actie voor een huis aan huis brief wordt momenteel uitgewerkt.  

 

Maatregelen en tips 

Ander werk richting vrijwilligers en verenigingen gaat ook, in aangepaste vorm, door. 

Maatregelen en tips voor verenigingen inventariseren we, en ook de wens vanuit 

verenigingen om ondersteuning willen we in kaart brengen. Dit doen de welzijnswerkers 

van vrijwillige inzet en gezonde leefstijl samen. En we blijven mensen uiteraard 

informeren via onze digitale nieuwsbrief.  

Loop je als vereniging nu tijdens deze tijd ergens tegenaan? Heb je vragen, zoek je 

ondersteuning? Laat het ons weten via goedbezig@puntwelzijn.nl Uitgebreide 

inventarisatie en ondersteuningsaanbod volgt nog.  

https://mailchi.mp/ecb164c18602/nieuwsbrief-vrijwillige-inzet-30-maart-2020?e=cf29f53988
mailto:goedbezig@puntwelzijn.nl

