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Welzijn Bellingwedde
Deze nieuwsbrief is een initiatief van 
Welzijn Bellingwedde. Wij bieden 
inwoners van de gemeente Wester-
wolde Noord (eerder gemeente 
Bellingwedde) een breed ondersteu-
nend aanbod om zijn of haar wel
bevinden te bevorderen. Met een 
team van tien personen zetten wij 
ons dagelijks in om de eigen kracht 
en talenten van inwoners te verster-
ken zodat iedereen zo zelfstandig 
mogelijk kan deelnemen aan het 
dagelijks leven. De jeugd ondersteu-
nen wij met het organiseren van 
activiteiten, de jeugdsoos en school-
maatschappelijk werk. Aan volwas
senen bieden we groepsactiviteiten 
en ondersteuning door middel van 
individuele gesprekken. 

Laagdrempelig en toegankelijk zijn 
staat voor ons centraal. In de 
dorpen Blijham en Bellingwolde 
kunt u daarom met vragen terecht 
bij onze dorpsondersteuners. 
Daarnaast organiseren we vanuit 
de Steunstees activiteiten en 
inloopspreekuren bij u in de buurt. 

Veel activiteiten en werkzaam
heden zijn alleen mogelijk door uw 
gedreven inzet. Welzijn Belling
wedde koestert dan ook de vele 
vrijwilligers die actief zijn binnen 
onze gemeente. We zien regel
matig dat iemand ons om onder-
steuning vraagt, en dat diegene 
vervolgens als vrijwilliger weer 
hulp biedt aan anderen. Eerst 
word je geholpen, en daarna ga 

je anderen helpen. Dat vinden wij 
mooi om te zien! 

Over deze nieuwsbrief
Dit jaar ontvangt u drie keer een 
nieuwsbrief van ons. In iedere 
nieuwsbrief laten we vrijwilligers aan 
het woord. Daarnaast informeren 
we u over activiteiten, trainingen en 
ander nieuws over vrijwilligerswerk. 
Zo blijft u altijd op de hoogte.

We wensen u veel leesplezier. En 
namens het hele team van Welzijn 
Bellingwedde: bedankt voor uw 
inzet!

Nieuw: 
nieuwsbrief 
voor vrijwilligers

Nieuwsbrief

Drie keer per jaar komt er een 
nieuwsbrief uit. Wilt u de 
nieuwsbrief digitaal ontvangen? 
Stuur dan een email naar 
info@welzijnbellingwedde.nl 
met als onderwerp: nieuwsbrief 
vrijwilligers. De volgende nieuws
brieven ontvangt u dan via uw 
emailadres van ons.

Gaat u verhuizen of is uw situatie 
veranderd? Ook dan horen wij 
graag van u.

Contact
Heeft u opmerkingen, vragen of 
suggesties voor de nieuwsbrief 
of wilt u meer weten over het 
team van Welzijn Bellingwedde? 
Dan kunt u ons bellen of 
mailen via (0597) 675 794 of 
info@welzijnbellingwedde.nl. 
Of kijk op onze website 
www.welzijnbellingwedde.nl.

Welkom bij deze eerste nieuwsbrief voor vrijwil-
ligers. U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u 
vrijwilliger bent. Misschien al heel lang, mis-
schien nog maar kort, misschien heel vaak, mis-
schien af en toe, feit is dat we blij met u zijn! Met 
deze nieuwsbrief willen wij vrijwilligers en hun 
werk zichtbaarder maken. 



Aanmelden is gewenst in 
verband met de catering. 
Dieetwensen kunt u bij opgave 
doorgeven. Aanmelden 
voor de ontmoetingsavond 
op 20 maart kan tot vrijdag 
16 maart.

Het Trefpunt Vrijwilligers is voor alle 
vrijwilligers actief in zorg en welzijn. 
Het maakt niet uit voor welke 
organisatie u vrijwilligerswerk doet, 
u bent allemaal van harte welkom. 
De ontmoetings avonden zijn in 
Doe & Eetcafé ‘Onder de Pannen’ 
aan de Eikenlaan 34 in Blijham 
(in Zorgcentrum de Blanckenborg).

De ontmoetingsavonden in 2018:

Dinsdag 20 maart
Maandag 4 juni
Maandag 1 oktober 

Aankondiging programma 
dinsdag 20 maart
Op dinsdag 20 maart is Wycher van 
den Bremen, preventiemedewerker 
bij Lentis, te gast bij Trefpunt 
Vrijwilligers. Hij praat met ons over 

Wist u dat Trefpunt Vrijwilligers ont-
moetingsavonden organiseert? Tijdens 
de ontmoetingsavond kunt u van 17.30 
tot 20.00 uur onder het genot van een 
lekkere kop soep en een broodje ande-
re vrijwilligers ontmoeten en ervarin-
gen uitwisselen.

Kom naar de 
ontmoetings
avond van 
Trefpunt 
 Vrijwilligers

onze ervaringen ten aanzien van 
veranderingen in de zorg en het 
vrijwilligerswerk. Welke gevolgen 
hebben de nieuwe regels en andere 
taken en verantwoordelijkheden 
voor uw werk als vrijwilliger? Het 
“nieuwe werken” vraagt bijvoor-
beeld om “op uw handen te blijven 
zitten”. Hoe doet u dat eigenlijk? 
Aan de hand van praktijkvoorbeel-
den gaan we hierover in gesprek. 

Tijdens deze ontmoetingsavond 
geen uitleg over de veranderende 
regels. Maar we praten met elkaar 
over de andere manier van werken 
die tegenwoordig gevraagd wordt. 
Hoe kunt u de kracht van de 
mensen die u ontmoet of begeleidt 
optimaal tot bloei laten komen? 

Meer informatie of aanmelden
Voor meer informatie of om u aan 
te melden voor de ontmoetings-
avond kunt u contact opnemen 
met Clarie de Boer van Zorg
centrum de Blanckenborg via 
t. (0597) 565 500 of per mail 
clarie.deboer@blanckenborg.nl. 
Of met Ingeborg van Veen 
van Welzijn Bellingwedde via 
t. (06) 119 029 23 (bellen of 
whatsappen) of per mail 
i.vanveen@welzijnbellingwedde.nl. 



Tinten Welzijnsgroep hecht veel 
waarde aan vitale vrijwilligers. Voor 
ons betekent dit dat mensen 
vrijwilligerswerk doen wat bij hen 
past – en dat ze de juiste kennis in 
huis hebben om dit met plezier te 
(blijven) doen. Samen met Cosis is 
Tinten Welzijnsgroep daarom het 
initiatief Vitaal Vrijwilligerswerk 
gestart. Vitaal Vrijwilligerswerk biedt 
gratis trainingen voor vrijwilligers op 
diverse locaties in Groningen, 
Drenthe en Overijssel. U kunt zich 

als vrijwilliger in de gemeente 
Westerwolde ook aanmelden voor 
een gratis training.

Welke trainingen zijn er?
Vitaal Vrijwilligerswerk biedt ver-
schillende trainingen aan, bijvoor-
beeld de training Herkennen van en 
omgaan met mensen met dementie. 
Het omgaan met mensen met 
dementie kan soms lastig zijn. En 
ook is niet altijd zichtbaar of je te 
maken hebt met iemand met 

dementie. Door middel van deze 
training krijgt u meer kennis over 
dementie, wat u als vrijwilliger kan 
helpen om beter met deze doelgroep 
om te gaan. Een andere training is 
Grenzen stellen. In deze training 
leert u welke verschillende grenzen 
u tegen kunt komen en waar uw 
persoonlijke grenzen liggen. 
Wilt u meer weten over deze 
trainingen of het complete aanbod 
bekijken? Kijk dan op de website 
www.vitaalvrijwilligerswerk.nl.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Via het aanmeldformulier op de 
website kunt u zich opgeven voor een 
training. Zijn er voldoende plaatsen 
beschikbaar, dan krijgt u een bevesti-
ging van de aanmelding en toegang 
tot deelname op het door u opge
geven emailadres. Wanneer een 
training het maximaal aantal deelne-
mers heeft bereikt, dan wordt er een 
wachtlijst aangemaakt. Mocht iemand 
zich afmelden voor een training, dan 
wordt u benaderd met de vraag of u 
nog aan de training wilt deelnemen.

Gratis 
trainingen 
voor 
vrijwilligers

Het beroep dat de maatschappij doet op 
vrijwilligers wordt groter. Hierdoor wordt 
dus ook steeds meer van de vrijwilliger 
verwacht. Als vrijwilliger krijgt u soms te 
maken met situaties of vragen waar u 
niet helemaal op bent voorbereid of op-
geleid. Dan kunt u wel wat hulp gebrui-
ken. Vitaal Vrijwilligerswerk, initiatief 
van Tinten Welzijnsgroep en Cosis, biedt 
deze hulp door het aanbieden van gratis 
trainingen aan vrijwilligers.



Bent u een echte aanpakker, praktisch en sociaal ingesteld en 
wilt u graag wat betekenen voor uw medemens en uw eigen 
buurt? Welzijn Bellingwedde is op zoek naar vrijwilligers voor 
het Maatjesproject. Als maatje wordt u gekoppeld aan een sta-
tushouder/nieuwkomer die bij u in de buurt is komen wonen.

Maatjesproject Welzijn Bellingwedde: 
iets betekenen voor de medemens

U ondersteunt de statushouder/
nieuwkomer bij het vergroten 
van de zelfredzaamheid en 
het participeren in de eigen 
 woonomgeving. Zo laat u hen 
bijvoorbeeld kennis maken met 
activiteiten in de buurt waar ze 
aan deel kunnen nemen, legt u 
praktische zaken uit en biedt u 
ondersteuning bij het omgaan 
met een weekbudget voor 
boodschappen. Voor de onder-
steuning ontvangt u handvatten 
en thema’s van ons. Hoeveel tijd 
u investeert in het Maatjes
project bepaalt u zelf.

Meer informatie of deel
nemen
Lijkt het u leuk om deel te 
nemen aan het Maatjes
project (of kent u iemand die 
dit leuk vindt)? En woont u in 
Bellingwolde, Blijham, Wedde 
en omgeving? Dan komen wij 
heel graag in contact met u!
Voor meer informatie kunt 
u tijdens kantoortijden 
vrijblijvend contact opnemen 
met Ruurd Post via t. (0597) 
675 794 of mailen naar 
r.post@welzijnbellingwedde.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over de 
trainingen kunt u contact opnemen 
met de medewerkers van Vitaal 
Vrijwilligerswerk via de email 
info@vitaalvrijwilligerswerk.nl of 
telefonisch via 088030 51 00.

Overzicht trainingsaanbod 
april 2018

Training Grenzen stellen
Dinsdag 10 april 2018, 
9.30 – 12.30 uur. Rode 
Kruisgebouw, Delft 73, Assen.  
Inschrijven kan t/m 
3 april 2018. 

Donderdag 19 april 2018, 
9.30 – 12.30 uur. 
Sociaal Werk Oldambt, Het 
Boschplein 2, Winschoten.  
Inschrijven kan t/m 
12 april 2018. 

Training Communicatie en 
Gesprekstechnieken
Donderdag 12 april 2018, 
9.30 – 12.30 uur. 
De Kiepe, Meidoornlaan 88, 
Nieuwe Pekela. 
Inschrijven kan t/m 
5 april 2018. 

Training Herkennen van en 
omgaan met mensen met een 
(licht) verstandelijke beperking
Donderdag 12 april 2018, 
13.00  16.00 uur. 
Steunstee Koningsspil, 
Veurste Rou 2, Blijham. 
Inschrijven kan t/m 
5 april 2018. 

Training Herkennen van en 
omgaan met mensen met 
dementie
Dinsdag 17 april 2018, 
19.00  22.00 uur. De Cluft, 
Statenweg 109, Emmen.  
Inschrijven kan t/m 
10 april 2018.



De Vrijwilligers Vacaturebank werkt 
in principe als een arbeids of 
uitzendbureau. Ziet u een leuke 
vacature? Dan kunt u hierop 
reageren via de website. Onze 
buurtwerker Erica Hester neemt 
vervolgens contact met u op voor 
het maken van een kennismakings-
gesprek en brengt u daarna in 
contact met de betreffende organi-
satie. Weet u nog niet precies wat 
voor vrijwilligerswerk bij u past? 
Ook dan kunt u een afspraak met 
Erica maken. Zij onderzoekt dan 
samen met u uw wensen en kwali-
teiten, en kijkt welk vrijwilligerswerk 
geschikt is voor u.

Er is vrijwilligerswerk voor 
 iedereen
In de regio is er vrijwilligerswerk 
voor iedereen, ongeacht uw vaardig-
heden en ervaring. Voor jong en 
oud, werkend of niet werkend: er is 
voor elk wat wils. Zo zoekt voetbal-
vereniging ASVB regelmatig nieuwe 
lijnrechters, is Zorgcentrum De 
Blanckenborg blij met maaltijd
bezorgers, kunt u bij Verpleeg
centrum Akkerheem helpen met 
het organiseren van activiteiten 
of helpen met tuinieren bij het 
Kleindierpark.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over 
vrij willigerswerk in de gemeente 
Westerwolde? Neem dan contact 
op met Erica Hester via 
de email vrijwilligerswerk@
welzijnbelling wedde.nl of bel 
(0597) 675 794.

Op zoek 
naar 
vrijwilligers
werk?

Oproep 
Schrijfwedstrijd 
“Tien goede redenen om 
vrijwilligerswerk te doen”

Iedereen heeft zijn/haar eigen 
redenen om vrijwilligerswerk te 
doen. Bijvoorbeeld:
1 (andere) mensen ontmoeten
2 (nieuwe) ervaringen opdoen
3 ontvangen van waardering
4 iets kunnen vertellen op een 

verjaardagsfeestje
5 uitbreiden van eigen netwerk
6 ontdekken wat je leuk vindt/
 wat je kunt
7 iets doen voor een ander/
 de samenleving
8 je tijd zinvol besteden
9 de week krijgt structuur
10  gewoon omdat het leuk is!

Wij zijn benieuwd naar uw 
 motivatie! Stuur uw verhaal naar 
info@welzijnbellingwedde.nl met 
als onderwerp: schrijfwedstrijd 
vrijwilligerswerk. Een deskundige en 
onbevooroordeelde jury kiest de 
leukste reacties uit en belonen deze 
met een bloemenbon. En u begrijpt 
het: we plaatsen de reacties natuur-
lijk in onze nieuwsbrief. Leuk toch?

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk in 
de gemeente Westerwolde? Neem dan 
een kijkje op de Vrijwilligers Vacature-
bank: www.vrijwilligerswerkoldambt.nl. 
Regelmatig verschijnen hier nieuwe va-
catures voor vrijwilligers bij u in de buurt.

Let op: per 1 april 2018 heeft de 
Vrijwilligers Vacaturebank een 
nieuwe website. U vindt de 
Vrijwilligers Vacaturebank dan op: 
www.vrijwilligersgroningen.nl.



Wil je iets over jezelf vertellen?
Mijn naam is Jenny de Groot, 63 
jaar, getrouwd met Sjak en trotse 
moeder van vier kinderen en oma 
van vijf kleinkinderen.

Wat voor vrijwilligerswerk doe je?
Ik ben 35 jaar geleden begonnen 
met vrijwilligerswerk als EHBOer 
en als vrijwilligster bij de Zonne-
bloem. Daarnaast ben ik al 25 jaar 
actief bij LOTUS (Landelijke Oplei-
ding Tot Uitbeelding van Slachtof-
fers) en later ben ik ook EHBOer 
geworden bij FC Groningen. Vanaf 
2010 ben ik actief als vrijwilligster 
bij Welzijn Bellingwedde. Ik zet me 
in voor het Alzheimer Café en ben 
tablettrainer/ondersteuner bij het 
Digitaal Café in Bellingwolde en 
Wedde.

In oktober vorig jaar was ik bij de 
opening van Taalhuis Westerwolde. 
Na een interessante training van vier 
middagen coach ik nu een jong stel 
uit Syrië. De vrouw krijgt taalles en 
de man heeft via de computer al 
aardig wat Nederlands geleerd. Ze 
zijn heel enthousiast en gemoti-
veerd om de taal te leren en vinden 
het erg fijn dat ze met een Neder-
lander kunnen praten.

Omdat we in december begonnen 
heb ik de eerste lessen besteed aan 
onze gebruiken rond kerst en oud 
en nieuw. Met foto’s en filmpjes op 
mijn tablet, een nieuwjaarskaart en 
een oliebol heb ik de lessen geïllus-
treerd. En toen was er die heftige 
storm waarbij alle vijf windkeringen 
dicht gingen. Ook belangrijk om iets 
van te begrijpen en te weten leek 

Wat vind je het leukste aan vrijwil-
ligster zijn?
Het leukste aan vrijwilligster zijn 
vind ik het omgaan met én helpen 
van mensen. Er voor de mensen zijn. 
In mijn werk voor LOTUS geniet ik 
er enorm van om de rol van slacht-
offer te spelen bij oefeningen.

mij, omdat ik denk dat je je pas 
ergens thuis gaat voelen als je de 
gebruiken, achtergronden en cultuur 
begrijpt. Tot slot heb ik met een tas 
vol afval uit ons eigen huishouden 
uitgelegd hoe afval scheiden werkt. 

Ik vind het leuk en boeiend om deze 
mensen wegwijs te maken in het 

Waar ligt jouw kracht?
Ik ben een sociaal mens. Iets dat je 
wel nodig hebt bij dit soort werk.

Wat is je leukste ervaring?
Teveel om op te noemen! Maar als 
ik moet kiezen: de LOTUSDefen-
sie en EHBOer zijn tijdens 
festivals, darttoernooien en 
voetbalwedstrijden. Dan ga ik 
helemaal ‘uit mijn dak’!

Wat moet je als vrijwilligster doen 
of zijn om vrijwilligerswerk leuk 
te blijven vinden?
Gemotiveerd blijven, er voor 
mensen zijn, zorgen voor voldoen-
de vrije tijd en vrolijk en open zijn.

Wat is jouw levensmotto?
Altijd blijven lachen!

Nederlands. En ook om wat mee 
te krijgen van hun cultuur en te 
weten wat hen bezig houdt, zoals 
op dit moment de oorlog in Afrin.

Het Taalhuis is niet alleen bedoeld 
voor vluchtelingen, maar ook voor 
mensen die om één of andere 
reden niet voldoende kunnen 
lezen, schrijven en rekenen. Zeker 
in deze tijd waarin bijna alles via 
computers gaat, is het nog belang-
rijker dat je begrijpt wat er allemaal 
geschreven staat. En dat je daarin 
dus niet afhankelijk bent van 
anderen.

Het Taalhuis vind je in Bibliotheek 
Bellingwolde. Om deel te nemen 
aan een training van het Taalhuis 
hoef je geen lid te zijn van de 
bibliotheek.

Vrijwilligers aan het woord

Ervaringsverhaal van taalcoach Wonieka Meuter

Interview met vrijwilligster Jenny de Groot
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