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Voorwoord
Met enige weemoed presenteren we u het allerlaatste
jaarverslag van ASWA-Welzijn.
We begonnen het jaar in het besef dat 2020 het laatste
jaar was van het bestaan van zowel de ASWA als van de
gemeente Appingedam. Dat was op zich al bijzonder,
maar het was ook nog eens een jubileumjaar. Het
professionele welzijnswerk in Appingedam bestond in
2020 vijftig jaar en de ASWA dertig jaar. Reden genoeg
om met inwoners, vrijwilligers, samewerkingspartners en
gemeente dit bijzondere jaar feestelijk te vieren.
De aftrap werd tijdens de Nieuwjaarsreceptie gedaan. Het
was geweldig om te zien hoeveel inwoners, vrijwilligers,
netwerkpartners en vertegenwoordigers van de gemeente
aanwezig waren.
In februari is op Valentijnsdag het Hartjesfestival
georganiseerd. Dat was een groot succes doordat allerlei
vrijwilligers, verenigingen, basisscholen en kerken hartjes
hebben gemaakt die uitgedeeld konden worden. Inwoners
konden ook een hart halen om het aan iemand te geven
die het nodig had of die hen dierbaar was.
In maart werd alles anders. Het Coronavirus stak de kop
op en de eerste gedeeltelijke lockdown werd ingevoerd.
Het ASWA-gebouw ging dicht voor activiteiten. En waar
we in januari bij de Nieuwjaarsreceptie al onze gasten nog
de hand schudden of omhelsden moesten we nu 1.5 meter
afstand houden van elkaar, de handen stuk wassen en
niezen in de elleboog.
Het was bijzonder om te merken hoe snel de medewerkers
en vrijwilligers met elkaar gingen nadenken over hoe ze
contact konden blijven houden met elkaar, met de oudere
deelnemers, met jongeren en buurtbewoners. En
daarnaast gingen ze aan de slag met de vraag hoe zorgen
we ervoor dat Damsters elkaar gaan helpen en
ondersteunen. De sociale basis in Appingedam was sterk.
Er kwam spontaan burenhulp op gang. En op het verzoek
om te helpen reageerden veel inwoners, verenigingen en
kerken en kon ASWA-Welzijn de inwoners met een vraag
koppelen aan een hulpvaardige Damster.
De medewerkers gingen hun tijd, energie en kennis op
andere manieren inzetten. Er werd een krant gemaakt:
“Ondertussen bij ASWA-Welzijn” waarin stond wat er
allemaal wel doorging en dat de ASWA nog steeds
bereikbaar was voor inwoners. Ook trokken medewerkers
en MBO studenten met een reep en een flyer de wijk
Opwierde-Zuid in waar de sloop-nieuwbouw gewoon
doorging.
Ze belden bij elke voordeur aan om te laten weten dat ze
hen niet vergeten waren en om mogelijke hulpvragen op
te sporen.
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Toen in de zomer weer wat meer mogelijk was werd het
ASWA-gebouw in korte tijd ingericht op de anderhalve
meter. Met veel plezier kwamen de activiteiten in
aangepaste en kleinere vorm weer op gang. Iedereen had
elkaar en de activiteit gemist. Er was veerkracht en hoop.
Helaas kwam er weer een lockdown en de tweede was
zwaarder. Niet alleen voor ouderen en kwetsbare mensen
maar ook voor de jeugd. Het jongerenwerk werd
opgeschaald om de hangjeugd en de verveling onder
jongeren op te vangen door ze activiteiten aan te bieden.
Ondertussen is er ook hard gewerkt aan de
voorbereidingen van de fusie tussen de Stichting Welzijn
en Dienstverlening en de ASWA. Op 1 januari 2021 is die
een feit geworden en zijn beide organisaties opgegaan in
de nieuwe welzijnsstichting Cadanz Welzijn voor de
nieuwe gemeente Eemsdelta.
Het jubileumjaar 2020 is geheel anders verlopen dan we
hadden verwacht. Ik ben trots op alle medewerkers en
vrijwilligers die met veel creativiteit de schouders eronder
hebben gezet om toch de dienstverlening aan inwoners
zoveel mogelijk op peil te houden.
Ik ben dankbaar dat ik vele jaren voor de ASWA heb
mogen werken. Een mooie en fijne organisatie met een
fantastische club medewerkers en vrijwilligers!
We nemen hen mee naar de nieuwe organisatie van
Cadanz Welzijn en blijven ook vanuit de nieuwe
welzijnsstichting dichtbij de inwoners staan van de
gemeente Eemsdelta.

Nynke Walstra,
Directeur-bestuurder
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ASWA Welzijn
ASWA-Welzijn is een stichting die zich inzet voor een
sociaal en aangenaam leefklimaat in de gemeente
Appingedam en de regio. Dit doen we door mensen en
organisaties met elkaar te verbinden en zo de
betrokkenheid van inwoners bij hun buurt te stimuleren. Ze
heeft in 2020 weer op een prettige manier samengewerkt
met allerlei organisaties in de regio als ook met de
gemeenten. Ze participeert in veel netwerken en brengt
haar expertise in op zowel lokaal als regionaal niveau. Ze
signaleert, regisseert en verbindt.
Samen creëren we voorliggende voorzieningen voor jong
en oud. ASWA-Welzijn participeert in diverse projecten en
samenwerkingsverbanden zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het Taalhuis
Algemene voorziening ‘de Kajuit’ in Delfzijl
Damster Zorgbalie
Alzheimer- en Parkinson café
Blue Zone Appingedam
Damster Veur Mekander Team
Centrum voor Jeugd en Gezin
Eerste Lijnsvoorziening Appingedam
Innovatiewerkplaatsen Hanze
Damster Coalitie tegen de Eenzaamheid
Werkgroep dementie Delfzijl

“ASWA-Welzijn verbindt mensen.
Wij zijn sterk in samenwerking en
ondersteuning van bewoners en
organisaties in Appingedam en de
regio.”
ASWA-Welzijn levert een bijdrage aan deze netwerken
door verbindingen te leggen tussen organisaties,
vrijwilligers te werven en te scholen zodat ze beter kunnen
signaleren. Ook investeert ze in gezamenlijke activiteiten.
Tevens zijn sociaal werkers onderdeel van een
netwerkteam en kunnen activiteiten van ASWA-Welzijn
onderdeel zijn van een voorziening.
In 2020 was het een uitdaging om de netwerken digitaal
voort te zetten. Gelukkig bleven de lijnen kort en als het
nodig was vonden we elkaar.
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Welzijn op recept
Welzijn op recept is een samenwerkingsproject van
ASWA-Welzijn, Eerstelijns zorg Appingedam (EZA) en de
gemeente Appingedam. Een sociaal werker van ASWAWelzijn heeft de functie van Welzijnscoördinator/coach.
Het doel van Welzijn op Recept is het verminderen van
psychosociale klachten van mensen. Bij Welzijn op
Recept kunnen eerste en tweedelijns zorgaanbieders
zoals huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten
en psychologen hun patiënten met psychosociale
klachten doorverwijzen naar de Welzijnscoach.
Er zijn veel mensen met problemen die samenhangen met
gebeurtenissen uit het dagelijks leven als bijvoorbeeld
relatieproblemen, eenzaamheid of ziekte. Deze
problemen kunnen stress, lichamelijke klachten,
somberheid en andere klachten veroorzaken. Medischeof psychologische zorg is dan vaak niet de enige
oplossing. Welzijnszorg die ook de persoonlijke omgeving
meeneemt levert een belangrijke bijdrage aan herstel.
Door de inzet van Welzijn op Recept kunnen mensen hun
mentale gezondheid en veerkracht zelf verbeteren. Sterk
punt is dat de verbinding wordt gelegd tussen
psychosociale klachten en welbevinden. Welzijn op
Recept heeft directe invloed op het welzijn, het
zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid.
Veel mensen hebben het moeilijk vanwege Covid-19.
Sociale contacten moeten worden vermeden, terwijl er wel
de behoefte is om ons verhaal te doen en een ander aan
te raken of om aangeraakt te worden. We zijn gedwongen
om fysiek afstand van elkaar te houden. We werken thuis,
mogen niet bij opa en oma op bezoek. Het contact dat we
hebben gaat nu vaak per telefoon of via beeldbellen. We
zijn meer en meer aangewezen op onszelf en dat is nu
heel lastig!
De toekomst is onzeker; blijf ik gezond, behoud ik mijn
baan en inkomen.
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Maar juist in deze tijd willen we er ook voor elkaar zijn.
Iets voor een ander betekenen.
Dat zorgt voor een goed gevoel. We zien in Appingedam
dat veel mensen zich als vrijwilliger aanbieden om
zodoende iets voor een ander te kunnen doen,
bijvoorbeeld:
*een boodschapje voor een oudere die de deur niet meer
uit durft;
*boodschappen doen voor een verpleegkundige die het
erg druk heeft met de zorg en geen tijd heeft voor de
boodschappen;
*een luisterend oor bieden d.m.v. een telefoongesprek;
*een hondje voor iemand uitlaten;
*een maaltijd maken voor iemand uit de buurt.
De welzijnscoach van het project ‘Welzijn op Recept’ kan
mensen helpen om een hulpvraag concreet te maken en
deze onder de aandacht te brengen bij vrijwilligers. Een
vraag stellen kan lastig kan zijn. Men heeft het altijd zelf
gedaan en nu is het lastig om dit uit handen te geven. De
welzijnscoach neemt de tijd de vraag helder te krijgen en
deze zo oplossingsgericht mogelijk uit te zetten. Ook als
men iets voor een ander wil betekenen, maar niet weet
hoe dit te realiseren, kan de welzijnscoach hulp bieden.
De welzijnscoach kijkt mee naar de mogelijkheden
passend bij de wensen.
Bij Welzijn op Recept wordt gewerkt met de methodiek
‘Mijn Positieve Gezondheid’. Oplossingen liggen vaak in
interventies vanuit de sociale basis (0-lijn). Dit lukt vaak
goed omdat ASWA-Welzijn diep geworteld is in de
Damster samenleving. ASWA-Welzijn investeert in de
sociale basis door goede contacten te onderhouden en
samen te werken met vele organisaties. Denk aan de
kerken, buurtverenigingen, bewonersinitiatieven, Stichting
Masohi, Turkse Culturele Vereniging, Damster
Vrouwenorganisaties, Stichting Noaberschap en
sportverenigingen.
Vanuit Welzijn op Recept worden mensen toegeleid naar
bijvoorbeeld creatieve of sportieve activiteiten, een
maatje, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Om dit te
bereiken voert de Welzijnscoach van ASWA-Welzijn één
of meerdere gesprekken met deze mensen met het vinden
van een passende oplossing als doel.
De Welzijnscoach is ook nauw betrokken bij de Damster
Zorg Balie. Hier kunnen inwoners terecht met al hun
vragen over gezondheid, opvoeding, vrijwilligerswerk,
Wmo, jeugd, welzijn, zorg en ondersteuning. De
professionals weten elkaar te vinden en maken gebruik
van elkaars expertise. De Welzijnscoach legt ook hier de
verbinding met de sociale basis.
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Werkgroep ouderenzorg
De Welzijnscoördinator van ASWA-Welzijn participeert in
de werkgroep ouderenzorg van de Eerste Lijnszorg
Appingedam (EZA). Deze komt normaal gesproken vier
keer per jaar bijeen. Vanwege Covid-19 zijn een aantal
overleggen dit jaar afgelast. Aan deze werkgroep nemen
de volgende disciplines deel: drie huisartsen, een
verpleegkundig specialist van de huisartsen, een
beleidsmedewerker van de gemeente Appingedam,
regiomanager TSN, een internist en een consulent
geriatrie van OZG en de sociaal werker van ASWAWelzijn. Centraal in dit overleg staat: hoe krijgen, in
samenwerking, de kwetsbare ouderen de beste zorg en
welzijn.
Casuïstiek bespreking kwetsbare ouderen. De
casuïstiekbespreking kwetsbare ouderen vindt 1 keer in
de zes weken plaats. Vanwege Covid-19 is dit overleg een
aantal keren niet doorgegaan, momenteel vindt deze
bespreking digitaal plaats. Tijdens dit MDO (Multi
Disciplinair Overleg) wordt ingegaan op individuele
casussen met toestemming van de desbetreffende
ouderen. Soms worden signalen vanuit het project
seniorenvoorlichting hier ook, met toestemming van de
oudere, besproken. Zie ook de Flowchart bij het onderdeel
seniorenvoorlichting
Een praktijkondersteuner van de huisarts bezoekt, samen
met de sociaalwerker van ASWA-Welzijn of een
wijkverpleegkundige van de Thuiszorg, regelmatig
ouderen thuis. Onder leiding van de huisartsen worden de
uitkomsten van de huisbezoeken besproken en de
ingezette acties geëvalueerd. De sociaal werker heeft ook
hier de rol van Welzijnscoördinator. Ouderen worden
geholpen bij praktische problemen en het vergroten van
hun netwerk of toegeleid naar een Maatje of activiteiten.
Het resultaat is dat:
*
het welbevinden van de ouderen wordt vergroot;
*
de oudere zo lang mogelijk zelfstandig en prettig
thuis kan wonen;
*
professionals van elkaar leren
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Damsters Veur Mekander Team
Het Damsters Veur Mekander Team is een
multidisciplinair team. Een sociaal werker van ASWAWelzijn participeert als welzijnscoördinator. In 2020 zijn er
casussen besproken en de welzijnscoördinator heeft een
deel van de casuïstiek ingebracht. Regelmatig zijn
inwoners die besproken werden naar activiteiten of
voorzieningen van ASWA-Welzijn toegeleid, bijvoorbeeld
naar: het Damstermaatjesproject, De Inzet, nietgeïndiceerde dagactiviteit en de seniorenvoorlichters.
Daarnaast zijn andere organisaties uit de sociale basis (0lijn) gevraagd hun vrijwilligers in te zetten. Doordat de
lijnen in Appingedam kort zijn en de verschillende
disciplines elkaar goed weten te vinden is regelmatig
overleg in groot verband niet meer nodig.

Zorg- en participatievragen van inwoners
Dat de Damsters en de verschillende organisaties in
Appingedam en omgeving ASWA-Welzijn goed weten te
vinden blijkt ook dit jaar weer uit de cijfers.
Naast de kaart en belactie (waarvan de uitkomsten ook in
dit verslag staan beschreven) zijn er in 2020, 121
verschillende (hulp)vragen binnengekomen bij de sociaal
werkers.
•
Zo’n 43 hulpvragen kwamen van inwoners zelf.
Ze zochten hulp voor zichzelf, een vader, moeder
of een bekende.
•
Ruim 78 vragen of signalen kwamen van
instanties of organisaties zoals: de
Damsterzorgbalie; vrijwilligers(organisaties);
Wmo; huisartsen; bewonersbegeleiders NCG;
Team 290; SWD maatschappelijk werk; Lentis;
Cosis; Beter Thuis Wonen; TSN Thuiszorg;
pedicure; kerken; Limor; woningcorporaties;
Zonnehuis en politie. Ook kwamen er signalen
via vrijwilligers en bezoekers van de activiteiten
bij ASWA-Welzijn.
Sociaal werkers van ASWA-Welzijn hebben op verzoek
van organisaties huisbezoeken afgelegd om
mogelijkheden met betrekking tot participatie, praktische
hulp of ondersteuning te bespreken.
Vaak betroffen de zorg- en participatievragen (zorgen om)
kwetsbare en of oudere mensen (ziekte, eenzaamheid,
overbelaste mantelzorger, armoede, depressie).
De problematiek wordt complexer, vaak is er niet 1 vraag
maar zijn er meerdere gebieden waarop het niet goed
loopt. Denk aan eenzaamheid, armoede,
gezondheidsproblemen en psychische problemen, al dan
niet Corona gerelateerd.
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Daar komt dan ook het hele al langer spelende
versterkingsverhaal bij wat inwoners voor hun kiezen
krijgen. De versterkingsopgave is voor veel bewoners een
extra belasting boven op de al bestaande problemen. De
rol van de sociaal werkers is door de complexere vragen
merkbaar zwaarder geworden.
De vragen:
•
Eenzaamheid als eerste vraag scoorde hoog.
Ook als onderdeel van de verschillende andere
hulpvragen kwam eenzaamheid vaak voor. Veel
mensen hadden behoefte aan een maatje,
hiervoor kregen we veel verzoeken.
•
Vragen m.b.t. de aardbevingsproblematiek
kwamen regelmatig bij de sociaal werkers
terecht. Vaak bleek dat de gevolgen van de
aardbevingsproblematiek voor bewoners (b.v.
tijdelijk verhuizen naar een wisselwoning) de al
bestaande problemen verergerden, maar niet als
hoofdprobleem werd aangegeven.
•
Verder waren er vragen van inwoners m.b.t.
financiën, hulp bij klusjes in en om het huis
doordat men zelf een klein netwerk en weinig te
besteden heeft, vervoer naar dokter of
ziekenhuis, zorg voor een huisdier, aanvraag
DigiD, etc.
•
Hulpvragen in verband met dementie,
verwardheid en psychische problemen zoals
depressie scoorden ook hoog, soms als eerste
vraag, maar ook naast vragen in verband met
eenzaamheid en hulpvragen bij klusjes in en om
het huis.
Sociaal werkers van ASWA-Welzijn hebben veel
gesprekken met inwoners gevoerd met als doel de vraag
te verhelderen en samen te kijken naar de mogelijkheden.
Ook was er veel contact met collega’s en met andere
organisaties. Wat is er met al deze vragen gedaan?:
*
veelvuldige inzet van Welzijn op Recept;
*
men kreeg een Damstermaatje;
*
men ging naar de Dagactiviteit of De Inzet;
*
men kreeg ondersteuning bij de vragen met
betrekking tot het versterken van de woning:
*
doorverwijzing naar o.a. de bewonersbegeleiders
van NCG en woningcorporaties, DVM, Wmo,
SWD;
*
doorverwijzing naar Jimmy’s, KANS 050 DAL en
het Jongerenwerk;
*
er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor ouders
van pubers;
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Tranen in mijn ogen, zo blij ben ik
met alle hulp wat ASWA-Welzijn en
vrijwilligers op dit moment voor mij
doen’.
‘

Bewoners van Turkse afkomst:
Een sociaal werker van Turkse afkomst biedt
ondersteuning aan Turkse en anderstalige bewoners. Zij
had (als de maatregelen dit toestonden) wekelijks
spreekuur bij de Damsterzorgbalie. Ze hielp bij het
formuleren van de vragen aan de huisarts, apotheek,
Wmo en andere zorg-en dienstverleners. Soms was ze bij
gesprekken aanwezig om te vertalen. Ook leidde ze
mensen toe naar activiteiten bij ASWA-Welzijn,
(sport)verenigingen en andere voorzieningen.
Bij Damsters van niet-Nederlandse/Turkse afkomst waren
er (in volgorde van belangrijkheid) vragen over:
•
eigen gezondheid;
•
zoeken naar of willen helpen bij daginvulling;
•
medicijngebruik;
•
zorgen om een puber;
•
versterken woning;
•
Wmo;
•
hulp bij het doen van aanvragen;
•
financiën;
•
eenzaamheid;
•
activiteiten voor kinderen als het Voorleesproject;
•
vertalen bij medicijngebruik en meegaan als tolk
naar gesprekken bij huisarts en apotheek.

Deze vrijwilligers hielden structureel telefonisch contact
met de aan hun gekoppelde mensen. Ook werd er vaak
een beroep gedaan op boodschappenmaatjes. Waar het
kon deden de maatjes zelf de boodschappen, of er werd
met hulp van een maatje online besteld bij een supermarkt
waarna de boodschappen bezorgd werden. Complexe
vragen werden doorverwezen naar bijvoorbeeld Lentis,
Wmo, thuiszorg, maatschappelijk werk of de huisarts.

Kaart- en belactie n.a.v. Coronamaatregelen
in voor- en najaar 2020
Zelfstandig wonende 75 plussers hebben het in 2020
moeilijk gehad. Voor met name deze kwetsbare groep
werden sociale contacten afgeraden. Ouderen missen het
persoonlijke contact met hun geliefde kinderen,
kleinkinderen of hun partner in het verpleeghuis. Men
wordt er verdrietig van. Om met hen in contact te komen
hebben wij deze groep een kaart gestuurd.
Door Corona lopen ouderen het risico in een isolement te
raken. Daarom heeft ASWA-Welzijn in maart en oktober
2020 alle 75 plussers in Appingedam een kleurrijke kaart
gestuurd. Niet alleen om hen een hart onder de riem te
steken, maar ook om te laten weten dat ze niet vergeten
worden. ASWA-Welzijn en vele vrijwilligers staan voor hen
klaar om hen te helpen daar waar nodig.
De eerste kaart in maart 2020:

Damster Maatjes
Het afgelopen jaar was het Damtermaatjes project vooral
actief betrokken bij de belactie. Veel hulpvragen zijn
binnengekomen via deze belactie (zie belactie).
Daarnaast zijn er nog zo’n 24 aanvragen voor een maatje
binnengekomen via netwerkpartners, burgers etc. Het
betrof hier voornamelijk maatjes voor gezelschap, bij
dementerenden, voor het doen van boodschappen en om
te wandelen.
Vanwege Covid-19 vonden er weinig koppelingen plaats
voor het afleggen van huisbezoeken. De vaste maatjes
gingen met in achtneming van de veiligheidsmaatregelen
wel op huisbezoek of hielden telefonisch contact met hun
hulpvrager. We keken vooral naar mogelijkheden, hoe
kunnen we de mensen toch ondersteuning en een
luisterend oor bieden. Veel vrijwilligers werden gekoppeld
aan de binnengekomen hulpvragen van zowel de belactie
als de reguliere aanvragen.
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De tweede kaart in oktober 2020:

Door de coronapandemie zijn er helaas weer
strengere maatregelen van toepassing.
ASWA Welzijn wil er graag voor u zijn óók in
deze moeilijke tijd! Binnenkort proberen wij u te
bellen om te vragen hoe het met u gaat.
Mocht u niet gebeld worden dan kunt u ook
contact met ons opnemen voor een luisterend oor
of met een hulpvraag. Wij staan voor u klaar van
maandag t/m vrijdag vanaf 9.00 tot 16.00 uur.
Tel: 0596-623315
Mail: info @aswa-welzijn.nl
Houd moed, vriendelijke en warme groet
Medewerkers ASWA-Welzijn

Wij hebben in de kaart aangegeven dat, mocht men niet
gebeld zijn (doordat bijvoorbeeld het telefoonnummer niet
bij ons bekend is), wij ook gebeld mogen worden.
Wij zijn er voor hulp aan iedereen!
Het ging in maart om 1070 ouderen en in oktober om 1338
ouderen. Deze groep is vaak aan huis gebonden en krijgt
nu minder bezoek. We probeerden zoveel mogelijk
ouderen te bellen. We maakten een praatje en zo mogelijk
gaven we ondersteuning in deze lastige tijden. Veel
ouderen gaven aan dat het moeilijk was om
boodschappen binnen te krijgen of hun hondje uit te laten.
Allemaal zaken waarbij we kunnen helpen! Veel mensen
vinden het ook fijn om hun verhaal kwijt te kunnen of
gewoon even te kunnen praten over allerlei zaken. Een
luisterend oor alleen al kan lucht geven.
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De 75 plusser kan ook aan ons aangeven zelf een ander
te kunnen helpen. Op die wijze hebben we ouderen met
elkaar in contact gebracht. Sociaal werkers, stagiaires en
vrijwilligers van ASWA-Welzijn hebben aan deze actie
meegewerkt, o.a. vrijwilligers van Seniorenvoorlichting,
Damster Maatjes, Plusbus, Goedemorgen dienst, het
Ontmoetingshuis etc. Van uit de organisaties die
aangesloten zijn bij de Damster Coalitie tegen
Eenzaamheid hebben vrijwilligers zich ook spontaan
gemeld om anderen te helpen.
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Binnen gekomen hulpvragen n.a.v. de belacties:
Hulpvragen
Bellen
Boodschappen
Aanvraag maatje
Activiteiteninformatie
ASWA
Aanmelding
Dagactiviteit
Aanmelding
Ontmoetingshuis
Aanvraag Tuin en
Klussendienst
Doorverwijzingen
Wmo
Zorgsignaal
Steunpunt
Mantelzorg
Aanvraag personen
alarmering
Overige
Bezorgen
voedselpakketten
Knippen nagels van
hond
Vraag
openingstijden
CERTE
Apothekersvragen
Hond uitlaten
Reparatie rollator
Oud papier ophalen
Vraag stadstuin
Informatie verhuizing
verzorgingstehuis
Luisterend oor
Bemiddeling moeder
/ dochter relatie
Aanvraag hulp bij
opmaak testament
Opname / gestorven

Eerste
belactie
61
13
3
1

Tweede
belactie
42
5
13
6

Totaal

3

3

1
4

103
18
16
7

1
1

Een groot aantal hulpvragen zijn gekoppeld aan een
vrijwilliger, vele waardevolle (structurele) contacten zijn
hieruit voort gekomen.
Een klein aantal hulpvragen zijn toegeleid naar externe
partners die het signaal vervolgens hebben opgepakt.
Voor anderen hulpvragen was een luisterend oor van de
sociaalwerker voldoende.
Samen met vele vrijwilligers hebben wij ons in kunnen
zetten voor deze groep ouderen. Ook in dit jaarverslag
spreken wij onze hartelijke dank uit voor hun
hartverwarmende belangeloze inzet.
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Ontmoetingshuis Appingedam
4
3

1
1

5
3
1

1

1

4

4

1

1

1

1

2
1
1
2
1
1

2
1
1
2
1
1

2
1

2
1

1

1

2

2

9

9

1

1

Aanbod hulp
boodschappen doen
of bellen
Maatje worden
Geen hulp nodig

11

19

30

Totaal

114

109

223
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Het Ontmoetingshuis kon in 2020 niet altijd doorgaan
vanwege Covid-19. Als de maatregelen het toelieten was
er wekelijks een inloopochtend voor mensen met
dementie of geheugenproblemen, hun partners, een
familielid of buurvrouw voor een praatje en een kop koffie.
Ook mensen die zich wel eens eenzaam voelen weten de
weg naar het Ontmoetingshuis te vinden.
Regelmatig zijn er een sociaalwerker en een
wijkverpleegkundige/casemanager dementie aanwezig.
Naast gezellige gesprekken worden samen met de
deelnemers leuke activiteiten georganiseerd op het gebied
van geheugen, bewegen en creatief bezig zijn zoals
bloemschikken, zingen of knutselen.
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Vrijwilligers en een stagiair
organiseren deze activiteiten met
ondersteuning van een sociaal
werker van ASWA-Welzijn. In 2020
bezochten gemiddeld 6 mensen per
week het Ontmoetingshuis. De
drempel is met name voor
dementerenden nog hoog. Tijdens
de lockdown hielden vrijwilligers telefonisch contact met
de vaste bezoekers van het Ontmoetingshuis om zo toch
een luisterend oor te kunnen bieden.

Ontmoetingshuis Delfzijl
Iedere woensdagochtend is er een bijeenkomst van het
Ontmoetingshuis in De Kajuit in Delfzijl. In 2020 werd de
groep te groot, daarom is er een tweede inloopochtend
van start gegaan. Wekelijks nemen tussen de 13 en 15
personen deel aan de bijeenkomsten. Als begeleiding zijn
aanwezig: een vaste stagiaire, twee vrijwilligers en
afwisselend een sociaal werker en/of een casemanager
dementie van de Hoven. De groep bezoekers is een
goede mix van mantelzorgers, mensen met
geheugenproblemen
en
ervaringsdeskundigen.
Ervaringsdeskundigen zijn mantelzorgers dementie
waarvan de dementerende partner inmiddels is overleden.
Men bespreekt ervaringen, deelt emoties en doet af en toe
een (creatieve) activiteit. De sfeer is veilig, warm en open.
Maandelijks kookt 1 deelneemster voor de groep en eet
men samen een warme maaltijd. Ook in Delfzijl konden
vanwege Covid-19 de inloopochtenden van het
Ontmoetingshuis niet altijd doorgaan.

Niet geïndiceerde dagactiviteit
Normaal gesproken is op dinsdag en op donderdag de niet
geïndiceerde dagopvang. Deze vorm van opvang is
speciaal voor zelfstandig wonende kwetsbare ouderen. Zij
zijn verminderd zelfstandig en niet in staat om op eigen
initiatief deel te nemen aan het reguliere activiteiten
aanbod. Eenzaamheid komt vaak voor onder deze
deelnemers. Deelnemende ouderen kenmerken zich door
een hoge mate van kwetsbaarheid met een steeds groter
wordende hulpvraag en soms beginnende dementie.
Elke groep bestaat uit gemiddeld 15 ouderen in de
leeftijd van 65 t/m 93 jaar. Ze vormen een hechte
‘vrienden’-groep en worden begeleid door vaste
vrijwilligers.

Jaarverslag ASWA-Welzijn 2020

‘De dagactiviteit is voor veel
ouderen het hoogtepunt van de
week!’
Deze vrijwilligers worden gecoacht en ondersteund door
de sociaal werker welke ook de spil is tussen deelnemer,
familie en de zorg- of hulpverlening. Het dagprogramma is
wisselend, maar de warme maaltijd is elke keer een
hoogtepunt. In de middag worden er elke week andere
activiteiten georganiseerd door de vrijwilligers. Zo worden
er met regelmaat gasten uitgenodigd: bijvoorbeeld een
bloemist die samen met de deelnemers een kerststukje
maakt, iemand met muziek van vroeger of bijvoorbeeld
een diëtist die voorlichting geeft. Af en toe gaan de
deelnemers een dagje uit met de PlusBus. We werken
samen met thuiszorgorganisaties, zodat de ouderen
gedurende de dagactiviteit in het ASWA-gebouw wel de
zorg krijgen die nodig is. De dagactiviteit is voor veel
ouderen het hoogtepunt van de week! Deelnemers van
beide groepen vinden deze voorziening heel belangrijk,
met name vanwege de contacten met andere mensen.
Door alle maatregelen vanwege Covid-19 kon de
dagactiviteit enkele maanden niet plaatsvinden. Om toch
het contact met de deelnemers te houden en een
luisterend oor te bieden belden de vrijwilligers wekelijks
met alle deelnemers.
Dankzij het Oranjefonds
konden
we
tablets
aanschaffen zodat de
deelnemers
aan
de
dagactiviteit,
de
vrijwilligers en de sociaal
werker met elkaar konden
beeldbellen.
De sociaal werker heeft hen een training gegeven in het
omgaan met een tablet. Ook verstuurden we regelmatig
kaartjes of lieten een bloemetje bezorgen.

Met kerst is, op initiatief van de vrijwilligers, bij iedereen
persoonlijk een Amaryllis bezorgd. Eventuele signalen zijn
doorgezet naar de sociaal werker.
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Ondanks dat we dit jaar geen groepsbijeenkomsten
konden organiseren, hebben we wel heel veel mensen
gesproken. In totaal hebben we in de verschillende
wijken bij 1.000 Damsters aangebeld.

Damster Coalitie tegen Eenzaamheid
Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem.
Daarom is in Appingedam de Damster Coalitie tegen
Eenzaamheid opgericht. Door middel van een
gezamenlijke aanpak proberen we eenzaamheid tegen te
gaan. Deze coalitie, met 85 aangesloten organisaties, was
ook in 2020 actief. De bereidheid om de strijd tegen
eenzaamheid aan te gaan is groot in de gemeente
Appingedam.
Een sociaal werker van ASWA-Welzijn coördineert in de
rol van regisseur tegen de eenzaamheid. Het draagvlak
onder de coalitiepartners is groot. Ook is er een sterk
netwerk waarin huisartsen, verpleegkundigen, POH,
Wmo, maatschappelijk werk, CJG en Welzijn elkaar
weten te vinden. Daarnaast is er een casuïstiek
kwetsbare ouderen waar huisartsen, verpleegkundigen
van de huisarts, thuiszorgorganisaties en welzijn elkaar
één keer per zes weken zien. Tussentijds zijn ook de
lijnen kort.

’In totaal hebben we in de
verschillende wijken bij 1.000
Damsters aangebeld’

We hebben een chocoladereep overhandigd namens de
‘Damster Coalitie tegen Eenzaamheid’ en hebben op 1.5
meter afstand bij de voordeur veel
goede en waardevolle gesprekken
gevoerd. We hebben mensen
gesproken die eenzaam zijn,
mensen aan het denken gezet
over het thema eenzaamheid en
mensen gestimuleerd om met de
reep bij iemand langs te gaan die
een bezoekje kan gebruiken.
Daarnaast hebben we alle
Damster Coalitie leden een korte
lezing over verschillende
dimensies van eenzaamheid en een persoonlijke
boodschap van prof. Anja Machielse gestuurd.
Op 22 september 2020 sloot de
Damster Coalitie zich aan bij
het landelijke programma Eén
tegen Eenzaamheid van het
Ministerie van VWS. Dit is
bekrachtigd
met
de
handtekening van Wethouder
Annalies Usmany onder de vijf
pijlers tegen eenzaamheid.
Ter gelegenheid van het feit dat vijf jaar geleden het thema
eenzaamheid op de agenda werd gezet, heeft de
gemeente Appingedam in samenwerking met ASWAWelzijn de brochure ‘Samen sterk tegen Eenzaamheid’
uitgegeven. Deze is vanaf 11 november huis aan huis
verspreid.

De week tegen de eenzaamheid verliep anders dan
voorgaande jaren. We kijken terug op een ongewone maar
toch geslaagde week. In deze week organiseren we
normaal verschillende activiteiten, waarbij in contact
komen, nabijheid, gezelligheid en kennis opdoen over
eenzaamheid centraal staan. Vanwege Corona hebben wij
helaas het programma moeten aanpassen.

Jaarverslag ASWA-Welzijn 2020
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Goedemorgendienst
N.a.v. de senioren belacties belden we een aantal ouderen tijdelijk extra. In 2020 maakten 16 ouderen, voor lange of kortere
tijd gebruik van de Goedemorgendienst. De vrijwilligers (medewerkers van het servicepunt) belden degenen die zich voor
deze dienst hadden aangemeld van maandag tot en met vrijdag op een vast tijdstip. Dit telefonisch contact is niet alleen
plezierig, maar ook nuttig. De Goedemorgendienst draagt ertoe bij dat ouderen zich thuis veiliger en minder eenzaam voelen.
Het doel is te informeren hoe het met de oudere gaat. Maar ook wordt er actie ondernomen als degene die gebeld wordt niet
opneemt.

Activiteiten volwassenen en ouderen
Wekelijks zijn er diverse activiteiten in het ASWA- gebouw. Ze worden bezocht door bewoners uit Appingedam en uit de regio
(Uithuizen, Winsum, Loppersum, Stadskanaal, Hoogezand, Farmsum, Woldendorp, Meedhuizen en Delfzijl). Alle activiteiten
worden door de deelnemers (en docent) zelfstandig uitgevoerd. Men krijgt indien gevraagd ondersteuning van de sociaal
werker bij specifieke vragen als ledenwerving, financiën, organiseren van extra activiteiten en eventuele knelpunten binnen
het ledenbestand. In 2020 zijn de activiteiten door de Covid-19 maatregelen deels gestopt en deels in aangepaste vorm
voortgezet.
Ontmoeting
Klaverjassen
Klaverjassen
Bingo
Bridge
Orkest
Sjoelen
Vissen
Creatief groep
“Fiets”bingo
Sport en bewegen
Jeu de Boules
Fietsen met winterstop
Wandelen
Cursus Yoga
Countrydansen
Sport & Spel
Gymnastiek/fitness
Biljartclub
Educatie
Computerclubs
Bloemschikken
Schilderen
Cursus Boetseren
Repair Café
Taal Café

Frequentie
Wekelijks
2-wekelijks
2-wekelijks
Wekelijks
Wekelijks
Wekelijks
Wekelijks
Wekelijks
2-wekelijks
in winter

Aantal
Ca 60 leden
Ca 55 bezoekers
Ca 55 bezoekers
Ca 25 leden
Ca 15 leden
Ca 15 leden
Ca 30 bezoekers
Ca 20 leden
Ca 30 bezoekers

Vrijwilliger
6 vrijwilligers
3 vrijwilligers
5 vrijwilligers
3 vrijwilligers
3 vrijwilligers
3 vrijwilligers
3 vrijwilligers
2 vrijwilligers
3 vrijwilligers

Wekelijks
Wekelijks

Ca 10 leden
Ca 25 leden

3 vrijwilligers
4 vrijwilligers

Wekelijks 1 groep
2 groepen wekelijks
Wekelijks
Wekelijks
Wekelijks 3 gr.
3x per week

Ca 15 bezoekers
Ca.30 cursisten
Ca 25 leden
Ca 15 leden
Ca 60 leden
Ca 50 leden

1 (docent)
Nvt (docent)
3 vrijwilligers
2 vrijwilligers
Nvt (docent)
4 vrijwilligers

6 clubs
Maandelijks
Wekelijks 2 gr.
2 groepen
Wekelijks
wekelijks

Ca 100 leden
Ca 20 bezoekers
Ca 30 leden
Ca 20 leden
Ca 4 bezoekers
p/wk
Ca 10 bezoekers

9 vrijwilligers
docent
6 vrijwilligers/doc
2 vrijwilligers doc
2 vrijwilligers
3 vrijwilligers

Seniorenvoorlichting
Het project seniorenvoorlichting heeft dit jaar voornamelijk in het teken gestaan van de kaart- en belactie 75 plussers vanwege
Covid-19. Seniorenvoorlichters hebben een grote rol gespeeld in het bellen van de senioren en het doorgeven van de signalen.
Zie voor meer informatie de kaart- en belactie. Het project seniorenvoorlichting telt op dit moment 7 vrijwilligers. Zij bezoeken
75plussers en geven hen informatie over welzijn, wonen en zorg. Ook zijn er een aantal stagiaires van het Noorderpoort binnen
dit project aan de slag. In projectsamenwerking met de Eerste Lijns Zorg Appingedam (EZA) en de gemeente Appingedam
werken de vrijwillige seniorenvoorlichters via de methode “Mijn Positieve Gezondheid”. Signaleren de seniorenvoorlichters
eenzaamheid, kwetsbaarheid, armoede of andere problemen bij ouderen, dan geven ze dit door aan de sociaal werker. Zij
bespreekt dit (mits toestemming is gegeven door de senior) met de samenwerkingspartner.
Zie ook de flowchart van de gezamenlijke werkwijze EZA en ASWA-Welzijn, deze is dit jaar ontwikkeld.

Jaarverslag ASWA-Welzijn 2020
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Vanwege Covid-19 zijn er dit jaar minder mensen in de
thuissituatie bezocht vanwege besmettingsgevaar.
In de eerste maanden van 2020 zijn er zo’n 32 mensen
benaderd voor een huisbezoek, waarvan 14 bezocht zijn.
Er zijn 3 signalen doorgegeven aan de sociaalwerker die
dit vervolgens heeft opgepakt door het signaal te
bespreken tijdens de casuïstiek bespreking kwetsbare
ouderen.

De vrijwilligers hebben telefonisch contact gehouden met
de deelnemers, die ook nog een mooie kaart per post
hebben ontvangen. In december was er nog even de hoop
een kerstdiner te kunnen organiseren, maar ook dit kon
niet doorgaan. De vrijwilligers hebben bij alle deelnemers
een kerstattentie thuis gebracht, zo hebben ze laten
merken dat er wel aan de deelnemers werd gedacht. Dit
werd enorm gewaardeerd.

In 2020 reden totaal 1152 ouderen mee met de Plusbus:
•
Appingedam
352
•
Delfzijl
289
•
Slochteren (Midden Groningen) 296
•
Loppersum
56
•
Eemsmond (Hogeland)
159

Klussendienst De Inzet

Plusbus
In 2020 is ook de laatste bus vervangen door een nieuwer
exemplaar. Vanwege Corona zijn de meeste uitstapjes
geannuleerd. De 32 vrijwilligers hebben echter niet stil
gezeten. Een aantal vrijwilligers heeft met elkaar een
carport gebouwd zodat de bussen onder dak geparkeerd
kunnen worden.
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Het groepje vaste vrijwilligers dat werkzaamheden wil en
kan uitvoeren voor de Tuin & Klussendienst is door de
coronamaatregelen minder actief geweest. Tot nu toe
hebben deze vrijwilligers zich allemaal aangemeld vanuit
het project De Inzet. De klussen worden uitgevoerd tegen
een geringe vergoeding bij die mensen die zelf niet in staat
zijn de klus te klaren of wiens sociaal netwerk te klein is
voor een hulpvraag daar. Onderstaande klussen werden
regelmatig verricht:
•
hulp bij enkele verhuizingen;
•
tuinwerkzaamheden (onkruid wieden, heg
snoeien grasmaaien);
•
spullen afvoeren naar de vuilstort;
•
lampen, kapstok, schilderij, foto, steunbeugels
etc. ophangen in diverse woningen;
•
sleutelkastjes aanbrengen;
•
hulp bij aansluiting tv & video.
De aanvragen komen niet alleen binnen via de inwoners
zelf maar ook vaak via Maatschappelijk Werk,
woningstichtingen en zorgorganisaties.
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Jimmy’s
Het jaar 2020 stond bij Jimmy’s in Appingedam in het
teken van Corona. De lockdowns en maatregelen hebben
een grote flexibiliteit gevraagd van de vrijwilligers,
stagiaires en professional binnen Jimmy’s. De kerngroep
die grotendeels in 2019 ook actief was, is actief gebleven.
Deze peer-groep trok met elkaar op in dit coronajaar en
kon zo aan veel jongeren ondersteuning bieden in een jaar
vol veranderingen. In 2020 waren er in totaal 5 stagiaires
actief in Jimmy’s, 3 hiervan zijn ook in 2021 nog actief.

Doelstellingen
Jimmy’s had in 2020 een aantal doelstellingen die in
samenspraak met de gemeente zijn vormgegeven. Voor
2020/2021 is door samenwerking tussen Jimmy’s, het
jongerenwerk en de gemeente een werkplan tot stand
gekomen. Dit plan bestaat o.a. uit 5 thema’s waarin
verschillende rollen en taken van Jimmy’s en het
jongerenwerk zijn ondergebracht. Voor dit jaarverslag
schrijven we per thema uit wat er in 2020 is gedaan en tot
welk resultaat dit heeft geleid.

Jeugdigen groeien op in een positief
opvoed- en opgroeiklimaat
In 2020 is het Jimmy’s, in overleg met de gemeente en
ASWA-welzijn, gelukt te blijven bijdragen aan een positief
opvoed- en opgroeiklimaat. Jimmy’s heeft zoveel mogelijk
tijdens de lockdowns de deuren opengehouden voor
kwetsbare jongeren in de gemeente. In dit Coronajaar zijn
ook de social media kanalen van Jimmy’s ingezet voor
informatievoorziening. Er is informatie verspreid over
Corona, maar ook informatie vanuit landelijke en regionale
campagnes zoals: #noshank; #thuisineemsdelta en
#samensterktegencorona.

Jeugdigen hebben een gezonde levenstijl
Jimmy’s heeft in 2020 een deel van de reguliere
activiteiten passend bij dit thema, vormgegeven in de
online omgeving. De kookactiviteiten hebben in 2020 een
onlineversie gekregen waarin jongeren met elkaar aan het
bakken en koken waren en gezonde voeding centraal
stond. Vooral op Instagram is er daarnaast aandacht
besteed aan gezond voor jezelf en je familie koken, ook
tijdens de lockdown. Veel geplande workshops en
trainingen/onderwijs konden vanwege Corona niet
doorgaan.

Jaarverslag ASWA-Welzijn 2020

Veel activiteiten vonden (in aangepaste vorm) wel online
plaats. Tijdens deze online bijeenkomsten was er ruimte
om het met elkaar over thema’s rondom een gezonde
levensstijl te hebben. Onderwerpen als identiteit,
LHBTQ+, seksualiteit, middelengebruik en sporten zijn
tijdens de bijeenkomsten besproken. De opkomst per
thema verschilde van 4 tot 2 deelnemers.

Jeugdigen kunnen hun talent ontplooien
Veel van de activiteiten gericht op talentontwikkeling
moesten in 2020 online plaatsvinden. Offlinebijeenkomsten waren in dit hele jaar lastig te realiseren.
De onduidelijkheid rondom de maatregelen, de
maatregelen zelf en het missen van perspectief maakte
het lastig jongeren te faciliteren in de organisatie van
nieuwe en bestaande activiteiten. Dit heeft grote flexibiliteit
gevraagd van de stagiaires, vrijwilligers, professional en
jongeren.
Flexibiliteit heeft gewerkt! Activiteiten zoals het koken, de
spelletjesavonden en de themabijeenkomsten zijn door de
jongeren vormgegeven in online bijeenkomsten. Wekelijks
waren er 3 online huiskamers met dagelijks tussen de 3
en 10 deelnemers. Daarnaast hebben jongeren nieuwe
platformen zoals Discord ingericht om contact met elkaar
te hebben in perioden waarin niet veel mogelijk was. De
jongeren stelden zich tijdens de lockdowns ook
beschikbaar om mensen die dit nodig hadden een handje
te helpen.
Verschillende activiteiten konden toch offline doorgaan.
Jongeren hebben voor sinterklaas een activiteit
georganiseerd waar ook jonge kinderen aan meededen.
Totaal waren er 12 deelnemers.
De jongeren hebben met elkaar getuinierd in de stadstuin,
per keer waren hier tussen 4 en 10 deelnemers. Er zijn
fysieke bijeenkomsten geweest op een alternatieve
locatie, met een deelname tot 15 personen. Bij deze
activiteiten werd er steeds goed rekening gehouden met
de op dat moment geldende coronaregels.
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Er is een speurtocht (geo-cache) georganiseerd met 12
deelnemers, jong en oud.
Tijdens de zomer zijn jongeren met een bakfiets vol sport
en spel artikelen door Appingedam gegaan met gemiddeld
10 deelnemers per dag. En het is gelukt om in december
toch een start- bijeenkomst te hebben met het project
DeClick van de rijdende popschool, hieraan deden 15
jongeren mee.

Jeugdigen groeien op in een veilige
omgeving
Onder dit thema vallen veel van de online campagnes,
maar in het bijzonder de landelijke campagne #noshank.
Ook is er in 2020 een start gemaakt met een regionale film,
in samenwerking met gemeente en politie, in het kader
van #noshank. #noshank is een landelijke campagne
vanuit het jongerenwerk, in het teken van de zorgelijke
ontwikkeling dat jongeren zich meer zijn gaan bewapenen.
Op deze manier hebben we vanuit Jimmy’s en het
jongerenwerk dit thema bespreekbaar gemaakt met de
jeugd. Jimmy’s heeft in 2020 ook aandacht besteed aan
de thuissituatie van jongeren die, in sommige gevallen,
onder druk kwam staan door de coronaregels. Hierover is
informatie gedeeld en hebben jongeren aangereikt
gekregen hoe zij in contact konden komen met het
jongerenwerk.

Jimmy’s Jeugdigen hebben toegang tot
passende jeugdhulp
Het peer-netwerk van Jimmy’s is een middel waarmee
jongeren elkaar onderling kunnen ondersteunen. Kleine
maar ook grote vragen en problemen komen aan bod en
met elkaar vinden de jongeren vaak oplossingen. Ook in
2020 was dit zo, maar wel was de draaglast dit jaar
aanzienlijk groter door de maatregelen. Vanuit het peernetwerk zijn er in 2020 vier individuele coachingtrajecten
gestart waarbij een jongere individueel werd ondersteund
door de Jimmy’s professional. Twee van deze trajecten
zijn uiteindelijk binnen Jimmy’s en in het peer-netwerk
afgehandeld. De twee andere trajecten zijn via de
passende
zorgroutes
opgepakt
en
uitgezet.

De jongerenwerkers zagen dat steeds meer jongeren zich
gingen vervelen en elkaar opzochten op hangplekken en
meer overlast veroorzaakten.
Een van de hangplekken waar jongeren overlast
veroorzaakten was het voetbalveld en de tribune van
DVC. Het jongerenwerk heeft samen met de gemeente,
politie, Boa’s en DVC maatregelen genomen om de
overlast tegen te gaan. Tegelijkertijd is een leegstaande
kantine van DVC een jongerencentrum geworden en zijn
er gedurende het jaar meer activiteiten georganiseerd die
m.n. buiten plaatsvonden. Ook zijn de jongerenwerkers
meer op het Voortgezet Onderwijs aanwezig om jongeren
te spreken en toe te leiden naar activiteiten.
Rond de zomer is het aantal uren jongerenwerk in
Appingedam opgeschaald. Ze konden daardoor meer
straatrondes doen en buitenactiviteiten organiseren. Aan
deze activiteiten deden veel jongeren mee en ze werden
zeer gewaardeerd. Het aantal jongeren dat het
jongerencentrum bezoekt groeit en er zijn speciale
activiteiten voor meiden. Het jongerencentrum voorziet
duidelijk in een behoefte onder jongeren.
Het jongerenwerk op straat werd in Appingedam, in
opdracht van ASWA-Welzijn, uitgevoerd door
jongerenwerkers van Barkema en de Haan. Zij werkten
nauw samen met het jongerenwerk in Delfzijl, Loppersum
en met Jimmy’s. De toename van middelengebruik onder
jongeren en het dragen van (steek)wapens vraagt ook om
een gezamenlijke aanpak.
Jongerenwerkers hebben samen met de gemeenten de
opdracht voor het jongerenwerk geformuleerd. Deze wordt
voortgezet in 2021 in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Kriebeldam 2020, net even anders
De kindervakantiespelen Kriebeldam organiseert sinds
jaar en dag in de gemeente Appingedam twee weken
zomervakantiepret voor schoolkinderen van de
basisscholen in Appingedam. In 1966 is het allemaal
begonnen op het Hipposterrein. Waar, bij wijze van proef,
een speelweek voor 9- en 10-jarigen werd georganiseerd.
Een jaar later waren er de kindervakantiespelen voor de
hele lagere schooljeugd. En dat is al 55 jaar onveranderd.

Jongerenwerk op straat
Het jaar 2020 was ook voor jongeren een moeilijk jaar.
Door het sluiten van de scholen hadden ze minder contact
met leeftijdsgenoten, konden minder sporten en
veranderde de dagstructuur.

Jaarverslag ASWA-Welzijn 2020
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Bijna 14.000 kinderen hebben aan Kriebeldam
meegedaan de afgelopen 55 jaar. Bijna iedere Damster
kent Kriebeldam; omdat ze zelf mee hebben gedaan of
omdat de eigen kinderen nu meedoen.
Alle kinderen van de groepen 3 tot en met 8 zijn welkom
op Kriebeldam. Tegen relatief weinig kosten kunnen alle
basisschoolkinderen, met name die kinderen die niet op
vakantie kunnen, toch een toffe zomervakantie beleven.
Voor de begeleiding van de kinderen staat een team van
enthousiaste vrijwilligers klaar. Deze groep van circa 20
vrijwilligers zijn veelal jongeren tussen de 14 en 21 jaar die
zelf ooit als kind hebben meegedaan aan Kriebeldam. Er
worden verschillende activiteiten aangeboden. Er wordt
gezongen, geknutseld en gesport. Ook de overnachting
"elders", inclusief een spooktocht, behoort al jaren tot het
vaste programma.
In 2020 jaar heeft Kriebeldam, met inachtneming van de
corona maatregelen, het voor elkaar gekregen de
kinderen in Appingedam toch 3 dagen vol vakantiepret te
bezorgen.
De hoofdleiding van de kindervakantiespelen Kriebeldam
is een groep van enthousiaste vrijwilligers. Zij hebben van
de gemeente Appingedam ‘de DAMSTER gewonnen in de
categorie Jeugd.’

Buurtspeelplaatsen
In Appingedam zijn zo’n 20 buurtspeelplaatsen die
allemaal een beheerder(s) hebben, meestal zijn dat
inwoners uit de buurt.
Er is een budget voor de buurtspeelplaatsen. De
beheerders kunnen elk jaar een aanvraag doen voor
nieuwe speeltoestellen of om oude te vervangen.
Er is in het verslagjaar een bijeenkomst georganiseerd
voor beheerders om ze te informeren en kennis te delen
omtrent hun buurtspeelplaats. In 2020 zijn een aantal
speelplekken verdwenen of verplaatst vanwege de
versterkingsopgave.

Schoolcontactwerk
De sociaal werker heeft hier de functie van
schoolcontactwerker speciaal voor de Turkse- en
andersetalige ouders en kinderen van kindcentra
OPwierde en Olingertil. Enerzijds is zij intermediair tussen
de kinderopvang, basisscholen en ouders, denk hierbij
aan het ondersteunen van ouders en school bij
onduidelijkheden over rapporten, Cito toets en activiteiten.
Anderzijds legt zij de verbinding met organisaties buiten
het kindcentrum. In verband met Corona zijn de
spreekuren niet doorgegaan. De schoolcontactwerker
heeft via telefoon en mail signalen doorgekregen. Zo heeft
zij in 2020 voor 5 kinderen bemiddeld bij het verkrijgen
van een Ipad om thuis online lessen te kunnen volgen en
heeft zij regelmatig contact gehad met 23 bezorgde
moeders over besmettingsgevaar en regels rondom
Corona.

Stadstuin de Eendracht
Helaas kon de landelijke vrijwilligersactie NL Doet op 13
maart niet doorgaan in de Stadstuin. Normaal gesproken
is dit de start van het tuinseizoen, de tuin wordt dan door
tientallen vrijwilligers voorjaarsklaar gemaakt.
Het was voor de scholen en cliënten van Cosis niet
mogelijk om dit jaar in de tuin te werken of de tuin te
bezoeken. ASWA-Welzijn gaf in april de inwoners wel de
mogelijkheid om op een veilige manier samen te werken
in de Stadstuin.

In 2021 wordt onder nieuw beleid van de gemeente
Eemsdelta gewerkt aan kindvriendelijke wijken en in dat
kader zal een herijking van de buurtspeelplaatsen plaats
vinden.

Speelplaats de Stammenhof
Er is in samenwerking met de leerlingenraad van De
Triangel en een speelvoorzieningenbedrijf een nieuw
ontwerp gemaakt voor de Stammenhof. Voor het ontwerp
is een financieringsplan gemaakt door studenten van de
Hanzehogeschool.
Het onderhoud van de oude Stammenhof is voorlopig
overgenomen door de gemeente Eemsdelta.
Studenten van de Hanzehogeschool gaan onderzoek
doen naar het draagvlak onder de bewoners voor de
speeltuin en naar bewoners die de Stammenhof willen
beheren.
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Het was een goede manier om elkaar te ontmoeten, vooral
omdat er verder weinig mogelijkheden waren om te
bewegen en te ontspannen.
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Zo kon gezamenlijk de Stadstuin onderhouden worden
met inachtneming van de door de overheid gestelde
regels. Het resultaat was dat:
•
jongeren van Jimmy’s wekelijks actief bezig
waren in de tuin;
•
twee nieuwe vrijwilligers zich hebben aangemeld;
•
twee keer een workshop manden vlechten is
georganiseerd;
•
in het kader van Burendag er veel werk in de tuin
is verzet.
Totaal zijn er in 2020 27 moestuinbakken verhuurd.

De Inzet
De Inzet is een prachtig project voor mensen die
belemmeringen ervaren in het doen van vrijwilligerswerk
of in het deelnemen aan reguliere activiteiten. In 2020:
•
namen 64 personen deel aan De Inzet
•
vonden de nieuwe aanmeldingen plaats via de
huisarts, sociaal makelaar en Welzijn op Recept;
•
werden 21 personen bemiddeld naar een externe
organisatie;
•
kregen 3 personen binnen De Inzet een vorm van
dagbesteding aangeboden;
•
zijn 11 gestopt om diverse redenen (verhuizing,
gezondheidsklachten, beëindigen uitkering);
•
hebben 3 personen hebben de stap richting
betaald werk gemaakt!
Vanwege corona waren er minder nieuwe aanmeldingen.
De werkzaamheden binnen De Inzet en De Kajuit zijn
noodgedwongen stil komen te liggen. In De Kajuit in
Delfzijl was op de donderdag een aantal inwoners uit
Delfzijl actief. Zij waren aangemeld door de
sociaalmakelaar of via Welzijn op Recept. De Inzet heeft
een aantal bedrijfjes waarbinnen mensen ervaring op
kunnen doen en kunnen doorgroeien naar
vrijwilligerswerk.
•
Houtbewerking;
•
Keuken, maken van jam en koken voor
activiteiten
•
Tweede Kans kleding
•
Crea, atelier de Inzet
•
Repaircafé
•
Wijkwinkel
•
Taal café

Fietsherstel werkplaats De Inzet
Binnen het maatschappelijk activeringsproject “De Inzet”
hebben we weinig aanbod voor mannen. Alleen de
houtbewerking is een goede plek voor deze deelnemers.
Duidelijk werd dat dit aanbod onvoldoende is om veel
manlijke deelnemers te motiveren actief te worden én te
blijven. In gesprekken gaven velen aan graag iets te willen
doen met sleutelen en techniek. Fietsen opknappen en
repareren was een wens van veel mannen. Er wachten
dan ook al diverse mannen op de start van dit onderdeel.
Om dit te realiseren zijn in 2020 gesprekken gevoerd met
de toenmalige Gemeente Delfzijl. De gemeente Delfzijl
verzamelde regelmatig fietsen, gevonden door
gemeentewerkers en politie. Deze fietsen werden
opgeslagen. De gemeente Delfzijl gaf aan de fietsen graag
te willen schenken aan een project in de eigen regio zoals
Fietsherstel werkplaats De Inzet. Hierdoor werd de
aanvoer van fietsen gegarandeerd. Begin 2021 worden de
fietsen naar Appingedam gebracht en wordt o.a. Loket
Leefbaarheid benaderd voor een startbedrag om dit
project te realiseren.

MeerMans
In 2020 is MeerMans van start gegaan. MeerMans is een
project voor mannen levend in eenzaamheid en/of
armoede. Binnen MeerMans kunnen ze bouwen aan een
sociaalnetwerk en participeren in de samenleving.
We realiseerden een inloop waar mannen samen komen
voor een kop koffie en verschillende activiteiten zoals een
potje darten, tafeltennis of een vuurtje stoken.
Er deden gemiddeld 6 mannen mee aan de activiteiten.
De mannen ontmoetten elkaar in het ASWA-gebouw en
door de maatregelen kon de groep niet groter worden.
Online activiteiten wilden de deelnemers niet. MeerMans
heeft geld ontvangen van het Oranjefonds en het
Kansfonds. Via deze link kunt u een interview van het
Oranjefonds met een deelnemer lezen.
https://www.oranjefonds.nl/project/hier-ben-ik-even-geenpatient
Gezelligheid en de onderlinge sociale contacten staan bij
MeerMans centraal. In 2021 willen we de inloop
uitbreiden met vader-zoon activiteiten en verschillende
workshops. Dit kon helaas niet in 2020 door Covid-19.

De gemaakte producten worden deels verkocht in de
Wijkwinkel in het ASWA-gebouw. Voor 2021 zijn er
plannen om een fietsproject te beginnen.
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Link Noord-Oost
In 2020 is een fondsaanvraag ingediend voor een
kwartiermaker Link Noord-Oost omdat het de
medewerkers ontbrak aan tijd om het concept te
ontwikkelen.
De aanvraag is vooralsnog afgewezen, maar SWD en
ASWA hebben nog steeds de wens om Link Noord-Oost
te realiseren dat alles bundelt wat er al is op het gebied
van
vrijwilligerswerk,
kennis
en
activiteiten.
Link Noord-Oost is:
• toegankelijk voor iedereen en gemakkelijk te
vinden
• verbetert de samenwerking tussen
verschillende organisaties
• bundelt alle kennis en expertise
• organiseert bijeenkomsten voor
maatschappelijke organisaties,
burgerinitiatieven en aanbieders van formele
zorg, zodat zij elkaar en elkaars aanbod leren
kennen
• verbindt formele- en informele zorgnetwerken
• levert meerwaarde op voor organisaties,
vrijwilligers/inwoners en burgerinitiatieven
• Is van meerwaarde voor professionals
• geeft een breder aanbod op gebied van
scholing en ondersteuning van vrijwilligers en
organisaties door gebruik te maken van de
expertise van de verschillende organisaties
• laat organisaties beter samen werken. Ze
kennen elkaars expertise en zorgen ervoor dat
een potentiële vrijwilliger op de ‘best passende
plek’ terecht komt, beter maatwerk
• zorgt ervoor dat de “gaten” in het aanbod
duidelijk worden en kan daar een aanbod op
formuleren

Ondersteuning vrijwilligersorganisaties
ASWA-Welzijn bood daar waar nodig ondersteuning aan
vrijwilligers van de buurtspeelplaatsen, Stichting Masohi,
Turks Culturele Vereniging, de Werkgroep Kerk &
Moskee, buurtinitiatieven, buurtverenigingen,
Interculturele Vrouwenwerkgroep, Vrouwenverenigingen
en vrijwilligers van allerlei activiteiten.
In het verslagjaar heeft de ASWA protocollen voor Covid19 maatregelen gedeeld en meegedacht hoe activiteiten
georganiseerd konden worden in kleine groepen en op 1.5
meter.

Aardbevingsproblematiek en
versterkingsopgave
Vanaf november 2019 is de aardbevingscoach gestart met
registeren van de activiteiten in het kader van ‘light’
monitoring van de GGD. De aardbevingscoach biedt
sociaal emotionele ondersteuning aan bewoners. Ze
onderhoudt het contact met de NCG, gemeente,
woningcorporaties, aannemers en de Damsterzorgbalie.
Samen met de gemeente en de NCG is een zorgroute
versterken en zorg ontwikkeld waardoor signalen bij de
juiste professionals terecht komen. De aardbevingscoach
komt via huisbezoeken, informatiebijeenkomsten en
buurtgesprekken in contact met bewoners. Ze geeft
sociale, emotionele en praktische ondersteuning.
Daarnaast organiseert ze ook activiteiten om de
naamsbekendheid te vergroten. In Appingedam werden
op die wijze in totaal 365 bewoners bereikt.

1. November 2019
2. Januari 2020
3. Februari 2020
4. Maart 2020
5. April 2020
6. Mei 2020
7. Juni 2020
8. Juli 2020
9. Augustus 2020
10. September 2020
11. Oktober 2020
12. November 2020
13. December 2020
Totaal

Appingedam
30
60
41
36
17
20
23
16
19
41
21
26
15
365

Aan de getallen is te zien dat tijdens de lockdown met
minder bewoners contact is geweest.
De bewoners van Opwierde-Zuid hebben het zwaar met
de versterkingsoperatie in de wijk en met de eigen
woning in het bijzonder. In Opwierde I zijn de
voorbereidingen voor sloop-nieuwbouw begonnen en ook
voor deze bewoners is/wordt het een spannende en
intensieve periode. De genomen Covid-19 maatregelen
maken het zwaarder. Denk hierbij aan: zoveel mogelijk
thuis zijn, kinderen die nog niet naar school kunnen en
het gemis aan sociale contacten.

De aardbevingscoach en sociaalwerkers bieden een
luisterend oor en denken mee bij vragen en specifieke
problemen.

Jaarverslag ASWA-Welzijn 2020
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Juist omdat door Corona minder onderling contact
mogelijk was, is er door de sociaalwerkers extra aandacht
gegeven aan de inwoners van Opwierde-Zuid. De
sociaalwerkers zijn, om de bewoners een hart onder de
riem te steken en om goed zichtbaar te blijven, met elkaar
de wijk ingegaan en hebben op elk adres aangebeld voor
een praatje, het afgeven van een kaart en een reep
chocola. ‘Het vergeten hoekje’ is ook meegenomen in
deze actie.
Door de Coronamaatregelen wordt de begeleiding van
bewoners en de informatievoorziening tijdens het sloopnieuwbouwproces en planvorming grotendeels telefonisch
of digitaal gedaan. We constateren dat er een toename is
van mensen die psychische problemen ervaren. Er zijn
meer burenruzies en problemen in de huiselijke sfeer.
Meer mensen zijn en raken uit balans.
De ervaren ongelijkheid, onzekerheid, onduidelijkheid en
slechte communicatie hebben een negatieve invloed om
het welbevinden van de inwoners. ASWA-Welzijn wil tijdig
geïnformeerd worden over plannen en ontwikkelingen en
samen met betrokken organisaties en professionals in
kaart brengen welke problemen te verwachten zijn.
Regelmatig
gezamenlijk
overleg
met
bewonersbegeleiders, maatschappelijk werk, Wmo,
woningcorporaties, gemeente en NCG is nodig om
bewoners vroegtijdig te kunnen ondersteunen en proactief
te kunnen inspelen op signalen van bewoners.
Communicatie tijdens de versterkingsopgave
Een goede communicatie met bewoners is voorwaarde
om de processen tijdens de versterkingsopgave goed te
laten verlopen. In 2020 werden bewoners geïnformeerd
per brief, via email, per nieuwsbrief en via de website.
‘Huisbezoeken’ werden zoveel mogelijk digitaal of
telefonisch gedaan. Voor een deel van de bewoners die
moeite hebben met de Nederlandse taal of minder goede
digitale vaardigheden hebben is de informatievoorziening
slechter geworden en de begeleiding afstandelijker. Er zal
meer rekening gehouden moeten worden met de diverse
doelgroepen. De aardbevingscoach heeft aanbevelingen
geschreven over eenvoudiger taalgebruik en manieren
van communiceren die beter aansluiten bij de
verschillende doelgroepen. De uitkomsten daarvan
worden
besproken
met
de
verschillende
communicatiemedewerkers van betrokken organisaties.
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Sociale cohesie Opwierde:
In 2020 zijn de activiteiten ter bevordering van de sociale
cohesie in de wijk Opwierde gedwongen op een laag pitje
komen te staan. Onderstaande kon wel gerealiseerd
worden:
•
in januari werd er nog een voetbaltoernooi
georganiseerd voor de kinderen uit Appingedam;
•
er is een nieuw ontwerp gerealiseerd voor
buurtspeelplaats De Stammenhof door kinderen
van kindcentrum OPwierde, in samenwerking met
een deskundige;
•
in juni was er in het ASWA-gebouw een
bijeenkomst in het kader van de sociale cohesie
met Buurtvereniging Opwierde 2, Baptisten Kerk,
COA en statushouders en de Molukse Vereniging
Masohi;
•
ook zijn er een aantal bijeenkomsten geweest
met bovenstaande verenigingen om elkaar beter
te leren kennen gezamenlijke activiteiten te
organiseren en signalen uit de wijk te delen.

Stage versterkt!
Vanaf september 2019 heeft ASWA-Welzijn in
samenwerking met Noorderpoort Groningen een
stageproject voor de opleiding Sociaal Werk niveau 4.
Inmiddels bevinden we ons in het tweede jaar van dit
project. In juli 2019 zijn de eerste 5 leerlingen geslaagd
voor hun examen, en in september zijn er nieuwe
studenten ingestroomd.
Een docent is 1 á 2 dagdelen per week in de organisatie
aanwezig en coacht stagiairs en werkbegeleiders. Vanaf
september 2020 zijn de stagemogelijkheden uitgebreid
met een stageplaats bij Woongroep Marenland en bij de
Damsterzorgbalie. Ook worden er mogelijkheden voor
stageplaatsen bij andere samenwerkingspartners
onderzocht.
De activiteiten vanuit de ASWA-Welzijn dragen bij aan de
leefbaarheid van de regio. Hiervoor hebben we goede
beroepskrachten met oog voor innovatie nodig. ASWAWelzijn heeft bewust gekozen voor MBO-Sociaal Werk
studenten niveau 4. Deze studenten zijn goed in
laagdrempelig contact met inwoners. Ervaring leert dat
vanuit de verbinding tussen student (jongere) en inwoner
relaties worden opgebouwd waardoor het bereik van
sociaal werk groter wordt.
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De studenten komen zelf uit de regio en herkennen de
problemen van de inwoners. Het doel van het stageproject
is:
•
bouwen aan een duurzame inzet van MBO
studenten in de regio Eemsdelta;
•
een betekenisvolle leerplek bieden aan studenten
in de beroepscontext waarvoor zij worden
opgeleid;
•
studenten bieden praktische ondersteuning aan
de inwoners en versterken de inwoners tijdens
hun leertraject. Zij bieden een luisterend oor en
kunnen vanuit hun directe verbinding vragen
ophalen en doorspelen aan andere betrokkenen
als hulp- en zorgverleners;
•
perspectief bieden op de arbeidsmarkt in de regio
waar nu en in de toekomst behoefte is aan
beroepskrachten in zorg en welzijn;
•
een bijdrage leveren aan het in standhouden van
het voorzieningenniveau in de regio;
•
door middel van praktijk gestuurd leren de kloof
tussen theorie en praktijk overbruggen;
werken in co-creatie tussen opleiding en
werkveld. De opleiding zo passend maken voor
deze regio;
•
praktijk leidend laten zijn, kwalitatief betere
stageplekken bieden aan een toekomstige
professional die past bij het werk en het gebied;
•
vakbekwame studenten vakbekwame
professionals laten worden.
Covid-19 heeft ook impact gehad op het stageproject, veel
projecten en activiteiten werden tijdelijk stilgelegd
vanwege de maatregelen. Maar door de creativiteit van de
stagiaires, werkbegeleiders en docenten zijn er mooie
alternatieve initiatieven ontstaan als vervangende
opdracht, zodat de leerlingen door konden met hun studie.
Studenten hebben o.a. met deelnemers aan verschillende
activiteiten gebeld en ook meegewerkt aan de kaarten- en
belactie.
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Meer gezonde jaren Appingedam
Gemeente, ASWA-Welzijn, de Eerste Lijnszorg
Appingedam en de Hanzehogeschool zijn een
samenwerkingsverband aangegaan om de inwoners van
Appingedam te stimuleren en te verleiden tot een gezonde
leefstijl. Daarbij staat centraal:
Hoe kunnen we samen zorgen voor een omgeving die
gezondheid stimuleert? Hoe kan iedereen die zich in deze
stad beweegt, een zetje in de goede richting krijgen? Of
het nu gaat om schoolpleinen, kantoren, sportveldjes,
keukentafels, winkelschappen of natuurgebieden: overal
kan invloed uitgeoefend worden op een omgeving die
gezondheid bevordert. Een omgeving die stimuleert dat je
in beweging blijft, mee kan doen, lekker in je vel zit, en zelf
grip hebt op je welbevinden.
Het bereiken van zo'n omgeving is niet puur de
verantwoordelijkheid van de overheid of van de zorg. Het
vergt een inspanning van velen. Daarom hebben ze het
initiatief genomen om te komen tot een netwerk, met als
basis de inwoners van Appingedam zelf. Er gebeurt al
veel, maar als we een tandje bij zetten en op een aantal
punten nog wat gerichter gaan duwen, dan moet het
lukken om die mammoettanker in de goede richting te
krijgen. Zo zijn de sociaal werker van ASWA-Welzijn en
studenten van de Hanzehogeschool al langs de deuren
gegaan om met inwoners in gesprek te gaan en bestaan
er nu verschillende sociale media accounts van Meer
Gezonde Jaren om in contact te komen met inwoners.
Een medewerker van ASWA-Welzijn en van Huis van de
Sport moeten lokale initiatieven ontplooien en
ondersteunen. Een van de activiteiten die ze ontplooit
hebben is een balkonbeweegdag voor de ouderen in de
Paasweide. Vanaf een grasveld met zicht op balkons en
tuintjes werden de instructies gegeven met muziek als
stimulans.
Vanuit de Hanzehogeschool is een Innovatie Werkplaats
(IWP) ingericht Blue Zone Appingedam.
Vanuit de IWP zijn er mogelijkheden om onderzoek,
onderwijs, instellingen & burgerparticipatie te stimuleren
waarmee leefbaarheid en welzijn wordt gestimuleerd.
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Citizen for Healthy Lifestyle pilot Appingedam
Citizen science, ook wel burgerwetenschap genoemd, is
onderzoek dat in zijn geheel of gedeeltelijk door amateurs
of niet-professionele wetenschappers wordt uitgevoerd.
Deze manier van onderzoek en data verzameling zorgt er
onder andere voor dat burgers/inwoners meer te weten
komen over en betrokkenen raken bij hun omgeving. In
2020 is daar wel een start meegemaakt, maar door de
COVID-19 maatregelen was het moeilijk om met inwoners
in gesprek te gaan. Hiervoor willen we in 2021 een
wandelroute(droomroute) creëren waar op verschillende
plekken bordjes staan, hier kunnen inwoners aangeven
wat hun droom is voor deze plek. Met al deze informatie
willen we waar kan live en anders digitaal met de inwoners
in gesprek.

Gecombineeerde Leefstijl Interventie (GLI)
Eerstelijnszorg Appingedam, Gemeente Appingedam en
Menzis zijn in 2020 gestart met Gecombineerde Leefstijl
Interventies bij volwassenen. De seniorenvoorlichters van
ASWA-Welzijn nemen ook de GLI vragenlijsten af bij de
ouderen die zij bezoeken.
Eind 2020 zijn Sportkunde studenten actief geweest in
Appingedam voor twee vakken: vitale stad en sport &
doelgroepen. Zij borduren voort op het door ASWAWelzijn en Huis voor de Sport Groningen ontwikkeld
programma: sociaal, digitaal en vitaal. In 2021 zullen ze
hun programma presenteren. Ze staan in nauw contact
met de sociaal werker van ASWA-Welzijn zodat het
programma een vernieuwing en verbreding wordt van het
reeds bestaande aanbod van ontmoetings-digitale en
beweegactiviteiten.
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50- en 30 jarig jubileum
2020 was een jubileumjaar! Het professionele
welzijnswerk in Appingedam bestond 50 jaar en de ASWA,
ontstaan uit de fusie van het Dienstencentrum en Stichting
Welzijn Appingedam, 30 jaar. In dit jubileumjaar lag er een
stevig opgave voor het welzijnswerk, waar we flink in
hebben geïnvesteerd.
50 Jaar welzijn Appingedam en 30 jaar ASWA wilden we
graag gedurende het hele jaar samen met de inwoners en
de partners gaan vieren. Helaas heeft ook hier Corona
roet in het eten gegooid. De nieuwjaarsreceptie in januari
en het Hartjesfestival in februari konden gelukkig nog
doorgaan.
Het Hartjesfestival: we vroegen alle Damsters om thuis, in
verenigings- of clubverband of op school hartjes te maken
van hout, stof of papier, alles mocht. De hartjes konden
worden ingeleverd bij de ASWA en op 14 februari stonden
we met de Hartjestent op een centrale plek en kon
iedereen een hartje ophalen voor zichzelf, om te geven
aan iemand die een hart onder de riem nodig heeft of om
te laten merken dat je aan iemand denkt of van iemand
houdt.

Uit de Eemskrant
Geslaagd hartenfestival Appingedam, 15 februari 2020
Appingedam – Hartelijk en hartverwarmend, zo
omschreven vele mensen op het Overdiepterrein de
hartjesactie van ASWA-Welzijn tijdens Valentijnsdag.
Ruim 1000 hartjes werden door leerlingen van het
Noorderpoort en sociaal werkers van ASWA-Welzijn aan
het winkelend publiek uitgedeeld. De hartjes waren door
de makers voorzien van lieve woordjes. Dat laat weer
eens zien hoe we met elkaar op een eenvoudige wijze
liefde kunnen uitdragen naar elkaar.
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De vele hartjes zijn de afgelopen weken gebreid, gehaakt
en geknutseld door o.a. Noorderpoort, Bibliotheek, diverse
Vrouwenorganisaties, Kerken, Basisscholen, Cosis, ‘s
Heeren Loo, bewoners uit Appingedam, De Inzet,
Dagopvang en Ontmoetingshuis van ASWA-Welzijn.
Gezien de vele positieve reacties is de kans groot dat het
hartjesfestival in 2021 een vervolg gaat krijgen.
https://www.eemskrant.nl/geslaagd-hartjesfestival-inappingedam/
We waren ook van plan een evenement te organiseren
voor vrijwilligers, voor de jeugd, voor 50 jarigen en voor
buurten. Helaas is dit door Corona niet doorgegaan.
Als alternatief hebben we een krant uitgebracht:
Ondertussen bij ASWA-Welzijn
https://aswa-welzijn.nl/wpcontent/uploads/2020/05/Ondertussen_bij_ASWAWelzijn_mei_-2020.pdf
Het welzijnswerk in Appingedam kent een lange
geschiedenis. Deze geschiedenis gaat over de oprichting
van Stichting Opbouwwerk Appingedam en wat later ook
de Stichting Sociaal Kultureel Werk Appingedam. Die
gingen fuseren tot Stichting Welzijn Appingedam. Dan was
er ook nog het Dienstencentrum. Door de fusie tussen het
Dienstencentrum en Stichting Welzijn Appingedam is de
ASWA ontstaan.
Dertig jaar geleden, om precies te zijn op 13 maart 1990,
besluiten de Stichting Welzijn Appingedam (S.W.A.) en
het Dienstencentrum (D.C.) een nieuwe welzijnsinstelling
in Appingedam in het leven te roepen. Op 13 maart 1990
passeert notaris Kuiper de statuten van de nieuwe
Algemene Stichting Welzijn Appingedam: ASWA.
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Bij de Stichting wordt conform het gemeentelijk
welzijnsplan een vijftal inhoudelijke taakvelden
ondergebracht:
1. jeugd- en jongerenwerk
2. ouderenwerk
3. minderhedenwerk
4. opbouwwerk
5. ondersteuning algemeen.
Daarnaast vervult de ASWA een accommodatie biedende
functie.
Het doel van de ASWA wordt als volgt omschreven: “De
ASWA is een stichting, die zich ten doel stelt een bijdrage
te leveren aan de bevordering van het welzijn van de
inwoners van de gemeente Appingedam. Daarbij stelt de
ASWA zich in het bijzonder ten doel inwoners van de
gemeente Appingedam te ondersteunen bij het
aanpakken van problemen, die zich voordoen in de
omstandigheden waaronder zij leven, alsmede bij het
organiseren van activiteiten op het gebied van ontmoeting,
vorming, recreatie, creativiteit, onderlinge hulpverlening,
informatie en discussie. De ASWA richt zich op de
bevolking van de gemeente Appingedam als geheel, op
inwoners van een wijk of buurt en op specifieke groepen
uit de bevolking zoals jeugd en jongeren, ouderen,
minderheden en vrijwilligers.
De ASWA had haar hoofdvestiging in het Oude
Waterschapshuis, dat in 1988 al was gekocht door SWA.
De ruimte onder de Jan Ligthartschool werd JOC de
Kelder voor jongeren. Kriebeldam verhuisde van de Hoge
Werf naar het ijsbaanterrein en vervolgens naar het
Hipposterrein. Peuterspeelzaal Pinkeltje zat in het gebouw
Pinkeltje aan de Heiman Akkerstraat. In dit gebouw
verhuurde de ASWA o.a. ook ruimte aan Kinderdagverblijf
De Toverfluit.
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Het Dienstencentrum bleef als activiteitenruimte voor
ouderen gehandhaafd en werd vernieuwd.
In de Brucherusstraat werd i.s.m. de woningcorporaties
een Buurtbureau geopend in een van de leegstaande flats.
Hier konden de buurtbewoners terecht voor informatie
over de toekomst van hun buurt en van daaruit werden de
verhuizingen begeleid. Later exploiteerde de ASWA ook
de voormalige kleuterschool Pinkelotje (later Opwierde
genoemd) aan de Opwierderweg.
In 2000 werden al die activiteiten ondergebracht in het
huidige ASWA-gebouw en het jongerenwerk in het
gebouw Opwierde JOC de Hut (voorheen Pinkelotje) en
later in de voormalige kosterwoning van centrum Kabzeël.
De doelstelling van de ASWA is in essentie niet erg
veranderd, wel is het werkgebied groter geworden en de
samenwerking met organisaties uitgebreid en
geïntensiveerd. De wijze waarop de ASWA het
welzijnswerk uitvoert is wel veranderd. Welzijn Nieuwe
Stijl gaat uit van de zelfredzaamheid en eigen inzet van
mensen. De activiteiten worden hoofdzakelijk zelfstandig
door clubs en bewonersgroepen uitgevoerd. De ASWA
richt zich op het scheppen van voorwaarden voor mensen
om mee te kunnen doen in de samenleving denk aan de
projecten de Inzet, de niet geïndiceerde dagopvang, de
PLUSbus, Eten in de buurt en het Ontmoetingshuis. Ook
biedt zij ondersteuning aan buurtbewoners zodat zij zelf
hun
plannen
kunnen
realiseren,
b.v.
de
buurtspeelplaatsen en buurtactiviteiten. De ASWA werkt
resultaatgericht, kernwoorden zijn: eigen kracht, langer
zelfstandig wonen, participatie van jong en oud,
ondersteuning
van
vrijwilligers,
opvoeden
opgroeiondersteuning, ontmoeting en steun.
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Bestuur ASWA-Welzijn
Ook voor het bestuur van ASWA-Welzijn was 2020 het
laatste jaar. De aanstaande fusie tussen ASWA-Welzijn
en de SWD was een vast onderdeel op de
bestuursagenda. Vooral het juridische traject was soms
ingewikkeld en de bestuursleden hebben zich bij alle
stappen in het proces steeds de vraag gesteld: doen we
hiermee het goede voor de medewerkers, de vrijwilligers
en de inwoners. Er was constructief overleg met de
gemeente en de directeur-bestuurder en Raad van
Toezicht van de SWD gedurende het proces. De
gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum en de 2
welzijnsorganisaties zijn tot de conclusie gekomen dat het
wenselijk was voor de nieuwe gemeente Eemsdelta dat
beide welzijnsorganisaties zouden gaan fuseren in een
nieuwe welzijnsstichting. Op 1 januari 2021 is Cadanz
Welzijn ontstaan.
De ASWA heeft veel te danken aan de bestuursleden. Ze
hebben zich jarenlang vrijwillig ingezet: beleidsmatig, als
werkgever en als sparringpartner voor de directeur. Heel
veel dank daarvoor!
Voorzitter: Peter Redeker
Penningmeester: Frederik Benes
Secretaris: Eke van Bommel
Algemeen bestuurslid: Janneke Pennink
Algemeen bestuurslid: vacature
Directeur
Nynke Walstra
Medewerkers
In het verslagjaar waren 16 werknemers werkzaam,
waarvan 7 fulltime werknemers, 9 parttime werknemers.
Fte 11,94
25/30 jaar
45/50 jaar
50/55 jaar
55/60 jaar
60/65 jaar

2 werknemers
5 werknemers
1 werknemer
3 werknemers
5 werknemers
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Binnen de fte is ook het personeel meegerekend met
tijdelijke contracten voor tijdelijk (fonds)projecten.
En is een bureau ingehuurd voor het uitvoeren van een
deel van het Jongerenwerk.

Vrijwilligers ASWA-Welzijn
In 2020 werkten bijna 200 vrijwilligers bij ASWA-Welzijn
t.b.v. de activiteiten als de PlusBus, buffet, klussenteam,
Servicepunt, receptie, Jimmy’s, de Wijkwinkel, Niet
geïndiceerde Dagopvang, Ontmoetingshuis,
Seniorenvoorlichting, Maatjesproject en hoofdleiding
Kriebeldam.
Elk jaar wordt een grote vrijwilligersavond georganiseerd
als dank voor de betrokkenheid en inzet van alle
vrijwilligers. Dit kon helaas niet doorgaan in 2020. Als dank
voor hun inzet hebben alle vrijwilligers in het verslagjaar
een presentje ontvangen. Ze hebben hun activiteiten in
aangepaste vorm voortgezet en we zijn hen daar
dankbaar voor! Ze waren voor veel inwoners een enorme
steun in dit moeilijke jaar.

ASWA-gebouw
Het ASWA-gebouw is eigendom van ASWA-Welzijn. Het
gebouw bruist normaal gesproken van de activiteiten en
bezoekers.
Een algemene voorziening als ASWA-Welzijn heeft een
grote meerwaarde. De bezoekers en de organisaties van
de verschillende activiteiten ontmoeten elkaar in het
ASWA-gebouw en daardoor ontstaat kruisbestuiving.
In 2020 was het echter stil in het gebouw. Bijna alle
activiteiten konden een groot deel van het jaar niet
doorgaan. Ook veel huurders moesten noodgedwongen
hun activiteiten stoppen.
Voor ASWA-Welzijn betekende dit ook een enorme
inkomstenderving.
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Huurders ASWA-gebouw
101BHV.nl
AccaBellas & AccaFellas
ACCON AVM groep BV
Activiteiten Educatie
Activiteiten MbvO
Activiteiten Recreatie
Adviesraad Gehandicapten Appingedam
Alzheimer Café
Amateur fotografen, ver. Fivelfoto
Baptistengemeente Appingedam
Beter Thuis Wonen
Bilartclub
Bingo
BLVC coördinator
Bouwbedrijf van Wijnen
Bouwbedrijf B.V. Nijhuis bouw
Bouwgroep Dijkstra & Draisma
Bridge club
Bureau Nationale Ombudsman
Buurtbusvereniging Duurswold
Buurtrestaurant
Buurtvereniging Samen Eén
Buurtvereniging Opwierde
Buurtvereniging A. Eppenstraat
Buurtzorg Nederland
Carnavalsvereniging Damster Narren
Commissie Bijzondere Situatie
Cosis
Coöperatie Eendracht
Creaclub Ouderen
Cvites
Damster Komedie
De Hoven
De Huurder, huurdersvereniging Loppersum
De Inzet
De Maren, huurdersvereniging Woongroep
De Noorderbrug
De Zijlen
Diverse politieke partijen
Economic Board Groningen
Fietsbingo
FNV
FNV Lokaal
FNV Senioren
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GGD Groningen
Groei & Bloei
Gemeente Appingedam
Gemeente Delfzijl
Gemeente Loppersum
Gasberaad Groningen
Gym & Fitness
Harmonie Toneelvereniging
’s Heeren Loo
Heft in eigen hand, bewonersgroep
Hengelsportvereniging Appingedam
Hengelsportvereniging Delfzijl
Hoogstate taxateurs
HPAG
Huis van de Sport
Humanitas Thuisadministratie
Instituut Mijnbouwschade Groningen
Incidentele familiefeesten
Interculturele vrouwenwerkgroep
Jan Arends
Jeu de Boules
Jeugdclub Protestantse gemeente
Jongereninitiatief: Pietendisco
Klaverjassen Schoppen 7
Klaverjasclub 50+
Klaverjasclub zaterdag
Kraamzorg het Groene kruis
Kriebeldam Kindervakantiespelweken
KUUB
Lentis
Lieverhoes
Linedance
Logopediepraktijk BWVS
Ministerie v Economische Zaken/ NCG
Netwerkschool Loppersum Oost
Niet geïndiceerde Dagopvang DIN + DON
NVVH Vrouwennetwerk
Ontmoetingshuis
Parkinson Café
Passage
PGA - Protestantse Gemeente Appingedam
Popkoor Mixed Melody
Postzegelvereniging Appingedam
Postzegelveiling & Ruilbeurs
PlusBus
Provincie Groningen
PV 2000
Rode Kruis
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Regionaal Klachten Commissie
Rozz Productions / Muziekschool
Rijbewijskeuringen 70 + (PCOB)
Schildersclub maandag & woensdag
Sence Noord Nederland
Senioren Orkest Swing’n Seniors
Service Punt
Sjoelclub
Spooktocht Appingedam
Sport4Connect
Stadstuin de Eendracht
Stap voor Stap met Marlies
Stichting Kindcentrum Appingedam
Stichting Kom op!
Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming
Stichting Lezen & Schrijven
Stichting Noaberschap
St. Openbaar onderwijs Marenland
Stichting Masohi Appingedam
Stichting Welzijn Delfzijl
TSN Verzorging & Verpleging BV.
Toneel Opwierde
Uitvaartver. Appingedam
Uitvaart- en Crematiever. Opwierde
Vrouwen van Nu afd. Appingedam
Vrij dansen
Woonbond Regio Noordoost
Woongroep Marenland
Woonhaven Opwierde
Woonstichting Groningerhuis
Vita Nova - bloemschikken
Yogacursus Maria v.d. Louw
Zonnebloem
Zorgbelang Groningen
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