
  

Nieuwsbrief 

Welsun is een professionele organisatie voor welzijnswerk in de gemeente Landgraaf. Indien je als inwoner van Landgraaf 
een vraag of probleem hebt, waar je zonder hulp van buitenaf niet uitkomt, dan kun je een beroep doen op de dienstver-
lening van Welsun. Of je nu jong of oud bent, vrouw of man, Nederlander of buitenlander, Welsun is er voor iedereen. En 
heel belangrijk: onze dienstverlening is kosteloos en zonder verwijzing direct toegankelijk. Kijk op onze website 
(www.welsun.nl) voor verdere informatie. 

 

  

 
 

Beste mensen,  
 

We naderen het einde van het jaar 2020, in onze historie een bewogen 
jaar. Dit geldt voor iedereen. Zoals u weet is het ‘nieuwe normaal’ de  
standaard geworden. De omgang met elkaar, het denken en doen zal  
voortaan gezond, veilig en op 1,5 meter afstand dienen te zijn. Het corona-
virus en de gevolgen hebben een grote impact op ons dagelijkse leven.  
 

Dit is ook merkbaar in onze gemeente. Met name kwetsbare groepen wor-
den het hardst getroffen. We zullen dus met z’n allen moeten blijven zorg-
dragen dat we de overdracht van besmettingen zo klein mogelijk houden.  
 

Maar tegelijkertijd is er ook veerkracht. Er ontstaan mooie nieuwe initiatie-
ven en samenwerkingsverbanden. Naast de mensen in de zorgsector 
zijn vele vrijwilligers de steun en toeverlaat gebleken in onze samenleving. 
Ook in Landgraaf. De mensen van de vrijwilligerscentrale hebben samen met 
vrijwilligers diverse (buurt)initiatieven opgepakt om onder andere onze  
ouderen een hart onder de riem te steken.  
 

De kracht van vrijwilligers is voor de gemeenschap een onmisbare factor. 
Voor Welsun zijn vrijwilligers een identiteitsbepalend element geworden. 
Zonder vrijwilligers zou Welsun niet meer als Welsun herkenbaar zijn.  
 

Het doet mij dan ook deugd om onze nieuwsbrief helemaal in het teken te 
zetten van het vrijwilligerswerk. Vooral omdat het jaarlijks gebruikelijk is om 
de landelijke vrijwilligersdag op 7 december feestelijk te vieren maar dit door 
corona niet door kan gaan.  
 

Diverse medewerkers en vrijwilligers van Welsun hebben met veel enthou-
siasme en plezier vorm en inhoud gegeven aan deze nieuwsbrief. Net als de 
vorige editie zit er in deze nieuwsbrief ook een prijsvraag bij, weet u de  
oplossing?  
 

Tot slot dank ik een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan deze uitgave.  
 

Veel leesplezier en alvast voor u en uw naasten fijne feestdagen! En blijf  
gezond….. 
 

Met vriendelijke Welsun groet,  
 

Drs. Adrie van Someren  
directeur-bestuurder  

Nieuwsbrief nummer 2  December 2020 

 

WIST U DAT …… 

 de feestavond voor de 
Landgraafse vrijwilligers in 
2021 nóg gezelliger en suc-
cesvoller gaat worden dan 
de voorgaande edities???
Helaas hebben wij dit jaar 
moeten besluiten deze 
avond vanwege de 
maatregelen in het kader 
van het coronavirus niet 
door te laten gaan. We 
hopen u volgend jaar weer 
te mogen begroeten om er 
een spetterende avond 
van te maken!! 

 

 deze editie van de Welsun 
nieuwsbrief daarom 
volledig in het teken van 
de Landgraafse vrijwilligers 
en de vrijwilligerscentrale 
Landgraaf is komen te 
staan…... 

 

 er daarom voor deze     
nieuwsbrief drie (van de 
zeer vele en enorm 
gewaardeerde) Landgraaf-
se vrijwilligers is gevraagd 
te vertellen waarom zij 
vrijwilligerswerk doen. 

 

http://www.welsun.nl
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VERVOLG - VRIJWILLIGERSCENTRALE VRIJWILLIGERSCENTRALE WELSUN 
 

door: Rebecca Habets, vrijwilligerscentrale 
 

De vrijwilligerscentrale heeft tot doel om het vrijwil-
ligerswerk in Landgraaf te ondersteunen. 
De kerntaken zijn: het bemiddelen van vrijwilligers naar 
organisaties, het ondersteunen van organisaties bij bijv. 
het opstellen van vacatures en het persoonlijk begelei-
den van vrijwilligers.  
 
Sinds april 2015 coördineert Welsun in opdracht van de 
gemeente Landgraaf de dienstverlening van de vrijwil-
ligerscentrale. Op 15 april 2016 is de vrijwilligerscentra-
le definitief, als afdeling, bij Welsun ondergebracht. Het 
kantoor van de vrijwilligerscentrale is sinds haar komst 
ondergebracht op het Sunplein no. 19. Hier is voor 
gekozen om zo een verbinding te kunnen leggen met de 
overige dienstverlening van Welsun. De centrale is geo-
pend van maandag tot en met vrijdag van  
09.00-12.30 uur.  
 
In het eerste kwartaal van 2017 is een pilot uitgevoerd, 
waarbij medewerkers van de vrijwilligerscentrale 2 
ochtenden per week aanwezig zijn geweest in de cen-
trale hal van het Burgerhoes. Van de mogelijkheid om 
op deze manier contact te leggen is echter nauwelijks 
gebruik gemaakt. De pilot is dan ook gestopt. 
 
In de praktijk komen vragen voor vrijwilligerswerk en 
de vraag naar vrijwilligers op verschillende manieren 
binnen bij Welsun. Via het loket van de vrijwilligerscen-
trale, maar ook via de medewerkers en de netwerken 
van Welsun.  
 
Uitgaande van het principe dat elk loket/ingang de 
juiste is, is Welsun gestart met het verbinden van de 
activiteiten van de vrijwilligerscentrale met projecten 
van Welsun zelf. Uitgangspunt is dat er voor elke po-
tentiële vrijwilliger een passend aanbod is, hetzij via de 
bemiddeling van het loket, hetzij via de projecten van 
Welsun en dan met name de projecten vanuit het 
Buurtopbouwwerk. 
 
Momenteel bevinden we ons in een turbulente peri-
ode. Het coronavirus zorgt op alle terreinen van het 
dagelijkse leven voor veel onduidelijkheid en onzeker-
heid. Vrijwel iedereen heeft er wel op de een of andere 
manier mee te maken (gehad).  

VRIJWILLIGERSCENTRALE 

Doordat veel mensen vanwege de lockdown tijdens 
de eerste coronagolf opeens over veel meer vrije tijd 
beschikten, is er een klein nieuw netwerk aan vrijwil-
ligers ontstaan. Zij hebben zich op verschillende ma-
nieren ingezet voor anderen. Voorbeelden zijn onder 
andere: boodschappen halen, honden uitlaten, in de 
tuin helpen of bijvoorbeeld een praatje maken.  
 
Eén medewerker van de vrijwilligerscentrale heeft 
zich de afgelopen periode gefocust op deze individu-
ele hulpvragen die binnen kwamen. Zij zocht de juiste 
vrijwilliger bij een hulpvraag en wist steeds succesvol 
te bemiddelen. Dit doet ze momenteel nog steeds. 
Sommige vrijwilligers zijn inmiddels weer gestopt met 
het vrijwilligerswerk omdat ze weer veilig terug 
konden naar hun eigen werk(plek). Andere vrijwil-
ligers zijn het vrijwilligerswerk naast hun eigen baan 
blijven voortzetten.  
 
Ondanks de huidige instabiele situatie wordt door de 
vrijwilligerscentrale geprobeerd om zo goed als mo-
gelijk de gebruikelijke service te blijven bieden. Uiter-
aard worden hierbij de geldende maatregelen 
gehandhaafd en gerespecteerd. De individuele me-
dewerkers zijn bij toerbeurt werkzaam op kantoor.  
In aparte spreekkamers (ingericht volgens de normen 
met spatschermen, mondkapjes e.d.) zijn ook weer 
intakegesprekken mogelijk, wat erg op prijs wordt 
gesteld.  
 
De openingstijden van de vrijwilligerscentrale zijn in 
verband met de opnieuw strengere corona-
maatregelen en een daardoor verminderde inloop 
tijdelijk aangepast. De centrale is tot nader orde geo-
pend op maandag en donderdag van 09.00-12.30 uur. 
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Landgraaf telt meer dan 500 actieve vrijwilligers die 
zich vaak jarenlang belangeloos inzetten voor anderen. 
Aggie Savelkoul en haar man Jan, zijn twee van deze 
zeer gewaardeerde vrijwilligers.  
Aggie is in december 25 jaar actief als vrijwilliger bij Op 
de Bies Koraal hier in Landgraaf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mijn naam is Aggie Savelkoul en ik ben 83 jaar.  
Op mijn 18e ben ik begonnen met werken bij V&D in 
Heerlen. Op wat oudere leeftijd heb ik een filiaal ge-
rund van de winkelketen Bergstein in Terwinselen. Dit 
heb ik 5 jaar gedaan tot ik zwanger werd van mijn 
eerste dochter.  
 
Toen de kinderen uit huis waren wilde ik graag iets te 
doen hebben. Ik lees en puzzel veel maar ik haalde 
daar geen voldoening uit. Toen ik jong was, zorgde ik 
veel voor mijn gehandicapte broertje.  
Ik wilde mij graag weer inzetten voor de medemens. 
Daarom ben ik in 1995 naar Op de Bies gegaan met de 
vraag of zij ergens hulp bij nodig hadden.  
Ik ben toen begonnen als wandelmoeder. Elke dinsdag 
gaan wij met een grote groep bewoners wandelen en 
sluiten we af met een kop koffie samen. Wandelen heb 
ik mijn hele leven veel gedaan, zo heb ik 9 keer mee-
gedaan met de Vierdaagse.  
Vanaf het begin wandel ik met Ruud. In de loop van de 
jaren heb ik een goede band met hem gekregen. Hij 
kan niet praten maar sinds 3 jaar reageert hij op mij als 
ik binnenkom en hem aanspreek. Hij heeft een speciaal 
plekje gekregen binnen de familie.  
 

 

VRIJWILLIGER AGGIE SAVELKOUL 

 

Zelfs als we gaan winkelen, houd ik Ruud in gedachten. 
Ik neem graag leuke nieuwe kleding voor hem mee.  
 

Ik ben tevens 22 jaar zijn bewindvoerder geweest.  
Dit heb ik onlangs moeten overdragen aan iemand an-
ders. Het is veel papierwerk en geregel. Chris is de 
nieuwe bewindvoerder en zo nu en dan hebben wij 
contact, dat vind ik fijn.  
 

Samen met mijn man Jan help ik ook bij de activiteiten 
die georganiseerd worden door Op de Bies. Voor-
beelden zijn de kermis, Biespop, 6-kamp en de barbe-
cue. Dit vinden wij beiden erg leuk. We helpen waar 
dat nodig is en hebben veel contact met de bewoners, 
medewerkers en andere vrijwilligers.  
Nu, tijdens corona, staat veel stil. Dit vind ik vreselijk. 
Ik ben graag actief maar dat gaat momenteel niet.  
We wachten met spanning op de dag dat alles weer 
“normaal” wordt en we weer mooie activiteiten mo-
gen organiseren bij Op de Bies.  
Momenteel halen wij Ruud regelmatig op voor een 
wandeling. 
 

Dave Otten, vrijwilligerscoördinator bij Koraal regio 
Parkstad, werkt al 20 jaar bij Op de Bies en is zeer te 
spreken over Aggie en Jan.  
 

In alle jaren dat ik Aggie en Jan ken, zijn ze altijd samen 
aan het werk. Ze zijn toegewijd, enthousiast en alleen 
al hun aanwezigheid heeft een positieve werking.  
We houden graag rekening met ze. Jan regelt bijvoor-
beeld altijd de barbeque en Aggie is graag onder de 
mensen. Ze heeft veel ervaring en wisselt dit graag uit 
met andere vrijwilligers. 
Aggie is ook heel sterk op financieel en commercieel 
vlak. Zij heeft ons vaak goed advies gegeven en ge-
holpen bij het inzamelen van geld voor de verschillen-
de woongroepen.  
Ze zet zich volledig in voor de bewoners.  
 

Momenteel zijn er bij Koraal ongeveer 250 vrijwilligers 
actief. Dit waren er eerst meer maar door de corona-
periode zijn vrijwilligers gestopt. Er heerst veel onze-
kerheid en angst.  
De woongroepen mogen veelal zelf beslissen of zij 
vrijwilligers (maximaal 2) toelaten op dit moment.  
Op sommige groepen zijn de bewoners erg kwetsbaar. 
Deze groepen blijven dan ook nog gesloten voor  
externen. 

VRIJWILLIGER AGGIE SAVELKOUL 

Aggie krijgt een boeketje aange-
boden door de vrijwilligerscentrale  
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VRIJWILLIGER LINEKE DIJKSTRA 

Mooie matches 
Om de twee weken bezoek ik mevrouw G. (mevrouw 
wenst anoniem te blijven). In eerste instantie ging ik 
de boodschappen halen voor mevrouw maar nu 
doen we dit samen. Achteraf drinken we samen een 
kop koffie en kletsen we wat. Mevrouw G. is 86 jaar 
en was op zoek naar hulp bij de boodschappen en 
naar een maatje. Mevrouw had zich gemeld bij de 
vrijwilligerscentrale en we werden gekoppeld.  
Vanwege de coronamaatregelen was mevrouw al 
langere tijd niet meer buiten geweest. Het is fijn dat 
ik haar op deze manier kan ondersteunen.  
 

Ik ga ook regelmatig bij dhr. Schepers op bezoek. 
Samen met meneer controleer ik zijn voorraadkasten 
en ga vervolgens naar de supermarkt om de 
boodschappen te halen. Daarna drinken we samen 
een kopje koffie.  
Ik begeleid meneer ook tijdens zijn afspraken in het 
ziekenhuis. Afgelopen week zijn we samen naar 
Maastricht geweest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn naam is Rinus Fransen. Ik ben 71 jaar en woon 
samen met mijn vrouw in Schaesberg. Gedurende 
mijn professionele carrière ben ik stukadoor 
geweest. Momenteel ben ik al een aantal jaar gepen-
sioneerd. 
 

Hobbies 
Een van mijn hobbies is vissen. Dit doe ik graag in de 
vijver hier in de buurt of ik ga naar Zeeland. Dan vis 
ik graag op het strand. Ik vind het ook erg leuk om 
met mijn vrouw te gaan fietsen. We genieten beiden 
erg van de natuur.  

Mijn naam is Lineke Dijkstra. Ik ben 71 jaar en ben sinds 
2007 weduwe. Ik heb 2 zonen, 2 schoondochters, 
3 kleinkinderen en 2 bonus kleinkinderen. Sinds 2014 
woon ik in Hoensbroek. Mijn man en ik hebben van 
1985 tot 2005 samen een eigen bloemenzaak gehad in 
de Heigank in Nieuwenhagen.  
 

Hobbies 
Een van mijn hobbies is fotografie. Ik vind het erg leuk 
om mooie foto’s te maken en deze zelf te bewerken.  
Zo komen de foto’s nog meer tot leven.  
Tevens vind ik het leuk om op de computer bezig te zijn 
en om een stuk te gaan fietsen. 
Dansen is een andere grote hobbie van mij, dit doe ik 
erg graag. Zo ga ik elke week naar line dancing en naar 
volksdansen. Af en toe ga ik ook stijldansen.  
  
Werk  
In mei 2008 ben ik begonnen bij de thuiszorg als 
huishoudelijke hulp. Vanwege de artrose in mijn 
handen mocht ik dat werk niet blijven doen en ben ik 
geplaatst in de Dormig als zorghulp op de dagbesteding 
PG. Daar heb ik gewerkt van juni 2013 tot aan mijn  
pensioen september 2014. Na mijn pensioen ben ik 
daar blijven werken als vrijwilliger.  
 

Vrijwilligerswerk 
Ik vind dat het vrijwilligerswerk enorm dankbaar werk 
is. Om deze reden ben ik ook begonnen als individuele 
vrijwilliger bij Welsun. Het geeft mij voldoening dat ik 
vooral voor de eenzame mensen iets kan betekenen en 
bijvoorbeeld samen met (of voor) de hulpvrager de 
boodschappen kan gaan doen.  
Bij de Dormig help ik mee met de koffie, eten verzorgen 
en natuurlijk samen met de bewoners spelletjes doen. 
Voorbeelden zijn vraag en antwoord, Rummicub en 
kaartspelletjes. Ik praat ook graag met de bewoners. 
Samen drinken we dan een kopje koffie en luister ik 
naar alle verhalen. 
 

Het zou heel erg mooi zijn als zich meer mensen zouden 
aanmelden als vrijwilliger. Het is voor de eenzame men-
sen erg belangrijk om aanspraak te hebben en gezel-
schap te krijgen van iemand. Dit kan al door een kopje 
koffie samen te drinken of een wandeling te maken. 
Vaak kunnen deze mensen ook geen boodschappen 
meer doen, als vrijwilliger kun je iemand hier enorm 
mee helpen.  

VRIJWILLIGER LINEKE DIJKSTRA 

MAATSCHAPPELIJK WERK: 
Iedereen ervaart weleens problemen in zijn leven. Problemen met zichzelf, met anderen, met instanties of in je eigen 
omgeving. Dat hoort bij het leven. Vaak helpt het als je over jouw persoonlijke problemen praat met familie, buren of 
vrienden. Maar ‘t kan ook zijn dat je er samen niet uitkomt of dat er niemand is met wie je erover kunt of wilt praten. In zo’n 
geval kun je een beroep doen op Welsun. 

Lineke Dijkstra en Dhr. Schepers 

VRIJWILLIGER RINUS FRANSEN 
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VRIJWILLIGERSCENTRALE: 
Lijkt vrijwilligerswerk jou iets? Kijk dan eens in onze databank:  vrijwilligerscentrale. Uiteraard kun je ook persoonlijk terecht 
bij onze vrijwilligerscentrale. Je kunt telefonisch contact opnemen met Welsun, je melden via e-mail 
(vrijwilligerscentrale@welsun.nl), te bellen 045-5323636 of gewoon even bij ons binnenlopen (maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 uur tot 12.30 uur) 

Vrijwilligerswerk 
Ik ben meer dan 40 jaar actief als vrijwilliger. Momenteel 
werk ik op de Belbus Landgraaf en op de Biesrunner.  
 

De Biesrunner is een elektrische kar die de bewoners 
van op de Bies naar hun dagbesteding brengt. Dit is erg 
leuk om te doen. Echter is het vanwege de situatie  
rondom corona verminderd naar 1 keer in de week op 
maandag. Tevens geef ik 1 keer in de 2 weken compu-
terles in de bibliotheek aan beginners. Dit is voor alle  
nationaliteiten en leeftijden.  
Gedurende de coronaperiode zet ik mij ook in voor de 
kwetsbare doelgroep; de ouderen. Samen met mijn 
vrouw heb ik meerdere tuintjes onderhouden. We  
vonden het fijn om in de buitenlucht bezig te zijn en we  
hielpen de mensen hiermee. Tevens heb ik meege-
holpen bij de actie voor de kwetsbare ouderen. Ik heb 
toen samen met een andere vrijwilligster attenties rond 
gebracht.  
 

Waarom vrijwilligerswerk? 
Ik vind het heel belangrijk om vrijwilligerswerk te doen. 
Het geeft mij veel voldoening en plezier om andere men-
sen te helpen. Ik ben een sociaal persoon en ben graag 
rond andere mensen. Ik maak graag een praatje en leer 
zo de ander kennen. Ik vind het erg interessant om de 
ideeën en meningen van anderen te horen en om tijdens 
een gesprek erachter te komen wat diegene belangrijk 
vindt. Door het vrijwilligerswerk maak ik iemand anders 
gelukkig en daar gaat het om.  
 

Het zou mooi zijn als meer mensen zich zouden opgeven 
voor vrijwilligerswerk. Het draagt bij aan de zelfherken-
ning. Je leert dat het niet ‘ik’ maar ‘wij’ is in deze samen-
leving en dat je respect moet hebben voor elkaar.  
Iedereen heeft het recht om goed behandeld te worden, 
ongeacht leeftijd, ras of gender.  
Wij als mensen moeten elkaar niet ver- of beoordelen. 
Het is juist belangrijk om iedereen in zijn waarde te 
laten. Kijk eerst naar jezelf in de spiegel.  

 

Pascalle 
Mijn naam is Pascalle en ik ben al enige tijd met veel 
plezier werkzaam als vrijwilligster bij de Vrijwilligers-
centrale.  
Mijn vrijwilligerswerk bij de Vrijwilligerscentrale be-
staat voor 90% uit het bemiddelen/matchen van vrij-
willigers en het onderhouden van contacten. 
In de huidige samenleving is het vrijwilligerswerk niet 
meer weg te denken. Mensen verrichten meestal vrij-
willigerswerk om iets te willen betekenen voor iemand 
anders of omdat ze willen deelnemen aan de maat-
schappij. De vrijwilligerscentrale in Landgraaf is er voor 
jong en oud!  
 

Op het moment dat ik kennismaakte met de Vrijwil-
ligerscentrale in Landgraaf was ik op zoek naar vrijwilli-
gerswerk omdat ik tijdelijk geen werk had en niet thuis 
wilde zitten.  
Het vrijwilligerswerk gaf mij vanaf het begin plezier en 
voldoening. Het gaf zelfs meer voldoening dan ik van te 
voren had kunnen inschatten. Leuke collega's en veel 
nieuwe contacten maakte het plaatje compleet voor 
mij.  
In de afgelopen tijd heb ik veel vrijwilligers mogen ont-
moeten, ieder met 'n uniek verhaal. Het geeft zo veel 
voldoening wanneer je de dankbaarheid van een vrij-
williger voelt. Dit is ook waarom ik niet ben gestopt 
met het vrijwilligerswerk toen ik weer betaald aan de 
slag ging.  
Misschien heeft mijn verhaal jou geïnspireerd en heb ik 
jou binnenkort aan de lijn...  

 

Bert 
Mijn naam is Bert Michiels en ik werk 6 jaar bij de vrij-
willigerscentrale in Landgraaf. Ik ben geboren en geto-
gen in Landgraaf en ondanks het feit dat ik enkele jaren 
in de Randstad heb gewerkt, ben ik altijd terug gekeerd 
op het oude nest.  
Mijn grote passie was altijd voetbal en helaas was ik 
genoodzaakte te stoppen door een langdurige rugbles-
sure. In mijn vrije tijd lees ik graag, geniet van de  
natuur en ik wil nog wel eens gebruik maken van mijn 
fitnessabonnement. 
 

Ik heb in eerste instantie commerciële economie gestu-
deerd en ik ben nadat ik mijn dienstplicht bij het Korps 
Mariniers heb uitgediend, gaan werken in de commer-
ciële sector bij verschillende organisaties.  

VRIJWILLIGER RINUS FRANSEN 
INTERVIEW MEDEWERKERS               
VRIJWILLIGERSCENTRALE WELSUN 

http://welsun.nl/vrijwilligerswerk/
mailto:vrijwilligerscentrale@welsun.nl
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Ilona 
Mijn naam is Ilona Kruger. Ik ben sinds 2 jaar werk-
zaam als frontoffice medewerker bij vrijwilligerscen-
trale Welsun. 
 

Ik ben altijd kapster geweest echter ben ik 12 jaar ge-
leden afgekeurd. Toen de kinderen van de basisschool 
kwamen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij de  
Dr. Calshof op de gesloten afdeling. Ouderen verzor-
gen lag mij na aan het hart. Ik heb dit enorm graag 
gedaan. Je bouwt een band op met bewoners en col-
lega’s. Daarna kwam ik via de vrijwilligerscentrale bij 
Ruggesteun.  
Na een jaar kreeg ik een telefoontje van de vrijwil-
ligerscentrale. Ik heb toen een afspraak gemaakt bij 
mijn huidige collega’s van de vrijwilligerscentrale en 
na een gesprek ben ik begonnen als frontoffice mede-
werker.   
 

Ik bemiddelde vrijwilligers naar organisaties. Het leu-
ke hieraan vind ik dat je met veel verschillende men-
sen te maken krijgt. Je hebt gesprekken met mensen/
organisaties en leert hier veel van. 
 

Toen kwam corona. Ik heb een idee op papier gezet 
en dit besproken met onze coördinator Rebecca Ha-
bets. Ouderen verrassen met een kleine attentie. De-
ze attenties waren gesponsord door verschillende on-
dernemers uit Landgraaf. We zagen een glimlach, een 
verbaasd gezicht maar ook een traan bij het bezorgen.  
 

Hierna ben ik begonnen met het bemiddelen tussen 
kwetsbare ouderen/hulpbehoevenden en een vrijwil-
liger. Er wordt gezocht naar een bezoekmaatje, een 
wandelmaatje noem maar op. En wat zijn de ou-
deren/hulpbehoevenden dankbaar! 
Momenteel blijf ik mij bezighouden met het bemidde-
len van vrijwilligers naar individuele hulpvragen, ook 
als corona er niet meer is. Het regelmatig contact 
hebben met -ik noem ze- “mijn ouderen” vind ik heer-
lijk. Ze mogen mij bellen wanneer ze mij nodig heb-
ben. Daar doe ik het voor!  
 

Ik hoop nog lang te mogen werken bij de vrijwilligers-
centrale want dit geeft mij een enorme voldoening en 
een toegevoegde waarde in mijn leven. 

 

INTRODUCTIE  MEDEWERKERS         
VRIJWILLIGERSCENTRALE WELSUN 

Ilona (links) bezig  met een actie van 
de vrijwilligerscentrale 

Ik heb hier de nodige kennis en ervaring opgedaan, 
maar dit gaf mij niet die voldoening die ik zocht en 
daarom heb ik mij op latere leeftijd laten omscholen 
tot sociaal maatschappelijk werker. Dit werk beviel 
mij uitstekend en ik heb voornamelijk in de jeugd-
hulpverlening en in de verslavingszorg gewerkt.  
Door ongelukkige omstandigheden kwam ik helaas 
zonder werk te zitten en omdat ik persé een zinvolle 
arbeidsmatige dagbesteding wilde hebben, ben ik bij 
de vrijwilligerscentrale terecht gekomen. Hier ben ik 
aan de slag gegaan als frontoffice medewerker en het 
beviel mij zo goed dat ik er nog steeds werk.  
 

Het interessante van dit werk is, dat je met een grote 
verscheidenheid aan mensen te maken krijgt die, om 
welke reden dan ook, vrijwilligerswerk willen doen. 
Iedereen heeft zijn eigen levensverhaal en het is van 
belang om goed te luisteren en de juiste vragen te 
stellen om iemand op een efficiënte wijze te bemid-
delen naar de geschikte vrijwilligersjob, die aansluit 
bij iemands wensen, kwaliteiten, competenties en 
vaardigheden. Onze insteek is om in de eerste plaats 
te kijken en te onderzoeken wat iemands sterke kan-
ten zijn, maar vanzelfsprekend wel rekening houdend 
met zijn of haar beperkingen. 
 

Onze doelgroep is zeer gevarieerd en bestaat uit tra-
ditionele vrijwilligers (bijv. mensen die met pensioen 
zijn), mensen die vanuit de Wet Verbetering Poort-
wachter in het tweede spoortraject zitten en via vrij-
willigerswerk willen re-integreren, mensen die vanuit 
de Participatiewet willen re-integreren of een tegen-
prestatie willen leveren en mensen die gedeeltelijk of 
volledig zijn afgekeurd, maar die zich graag willen in-
zetten voor de samenleving of een leuke en zinvolle 
dagbesteding willen. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bert aan het werk bij de  
vrijwilligerscentrale 

INTRODUCTIE  MEDEWERKERS         
VRIJWILLIGERSCENTRALE WELSUN 

SCHULDHULPVERLENING:  
Heb je schulden en zie je geen mogelijkheid om deze af te lossen? Geef je elke maand meer uit dan je ontvangt? Heb je geen 
overzicht meer over jouw financiële situatie? Dan kun je je melden bij Welsun. Hier staan betrokken mensen klaar om samen 
met jou naar jouw financiële situatie te kijken en je waar mogelijk te ondersteunen.  



7 

 

 

VERVOLG - INITIATIEVEN  

 

door: Evelien Baur/Emal Olomi 

           Welsun buurtopbouwwerk 

Woningcorporatie HEEMwonen vindt het belangrijk  
dat huurders meedenken over plannen in de wijk. Het 
Centraal Huurdersoverleg HEEMwonen (CHOH) is de 
overkoepelende huurdersbelangenvereniging die de 
belangen van alle huurders van HEEMwonen behartigt. 
 
HEEMwonen heeft welzijnsorganisatie Welsun ge-
vraagd om het CHOH te begeleiden in de doorontwik-
keling van de samenwerking met huurders en in het 
werven van nieuwe huurders als lid, zodat het CHOH 
een toekomstbestendige huurdersbelangenvereniging 
wordt. 
  
In de vorige nieuwsbrief zijn huurders van HEEMwonen 
opgeroepen zich bij Welsun aan te melden wanneer zij 
willen meedenken over plannen en ideeën voor de 
buurt. 
 
Er heeft zich een aantal mensen aangemeld en eind sep-
tember/begin oktober is met 10 personen een eerste 
gesprek gevoerd. Binnenkort wordt een 2e gespreks-
ronde gehouden. 
  

 

 

 

 

De vrijwilligerscentrale heeft sinds het begin van de 
coronaperiode een aantal initiatieven opgestart: 

Het belmaatjesproject 
Tijdens de coronaperiode is het belmaatjes project op-
gezet. Mensen kunnen zich bij Welsun aanmelden als ze 
behoefte hebben aan een praatje. Ze worden dan 
gekoppeld aan een vrijwilliger voor een telefonisch 
gesprek.  
Bij sommige mensen leidde dit zelfs tot wekelijks con-
tact en bij één duo zelfs tot een ontmoeting. Ze zijn (op 
gepaste afstand) samen een stuk gaan wandelen.    
 

Dit project werd ook via social media onder de 
aandacht gebracht en de flyers met de oproep zijn in 
samenwerking met buurt- opbouwwerk en HEEMwo-
nen op verschillende plaatsen binnen Landgraaf ver-
spreid. Mensen kunnen zich hiervoor nog steeds 
aanmelden!  
 

Boodschappenservice 
In samenwerking met PLUS Arts is er een speciale 
boodschappenlijn opgezet.  
Kwetsbare ouderen/chronisch zieken konden bellen 
om hun boodschappen door te geven.  
De boodschappen werden dan de dag erna gratis 
thuisbezorgd.  
Vooral ouderen maakten hier veel gebruik van en 
waren enorm dankbaar dat dit initiatief opgezet was. 
Momenteel is de boodschappenlijn niet meer actief. 
Wel heeft PLUS Arts nu speciale uren waarop oud-
eren en kwetsbaren veilig hun boodschappen kun-
nen doen: van maandag t/m vrijdag tussen 07:00 en 
09:00 uur.  

 
Attenties kwetsbare ouderen 
Gedurende de coronaperiode is het idee ontstaan 
om de kwetsbare ouderen een hart onder de riem te 
steken. We wilden graag de mensen bereiken die 
door corona/ziekte niet meer buitenkwamen en 
bijna geen sociaal netwerk meer hadden.  
Verschillende ondernemers zijn benaderd met de 
vraag of zij wilden helpen door middel van een 
donatie. Bijna alle ondernemers stemden hiermee in. 
Ze doneerden bloemen, plantjes, chocolade, 
etenswaar en flesjes frisdrank.  
 

Via collega’s van Welsun, via social media en via 
netwerkpartners werden de ouderen aangemeld die 
een kleine attentie konden gebruiken. We hebben 
uiteindelijk in 2 rondes bijna 170 mensen bezocht.  
De mensen waren verrast en soms zelfs ontroerd.  
 

Dit initiatief is in samenwerking met het buurt-
opbouwwerk, de medewerkers van de vrijwil-
ligerscentrale, een aantal vrijwilligers en jongeren-
werkers (inclusief vier jongeren) tot stand gekomen. 
De verbinding tussen de verschillende doelgroepen 
maakte het bijzonder. Er is een kort filmpje gemaakt 
door Omroep Landgraaf, dit is nog steeds te zien op 
facebook.  

UPDATE- HUURDERSPARTICIPATIE 

INITIATIEVEN CORONAPERIODE 

https://www.facebook.com/OmroepLandgraaf/videos/262429605006900/
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Streep de woorden door die naast de woordzoeker worden genoemd, waarna er letters overblijven. Vul deze in 
in de vakjes onder de puzzel. Deze letters vormen samen drie woorden die de oplossing van prijsvraag no. 2 
vormen. Geef deze oplossing vóór 15 januari 2021 door via email redactienieuwsbrief@welsun.nl  
 

Onder de goede inzendingen worden 3 prijzen verloot (waardebonnen van resp. €50, €25 en €10). De prijswin-
naars worden door ons op de hoogte gesteld. Tevens worden de winnaars vermeld  in de eerstvolgende uitgave 
van de nieuwsbrief. 
 

De oplossing van de prijsvraag uit nieuwsbrief no. 1 was “Welsun Landgraaf”.  
 
Er is een aantal goede oplossingen binnen gekomen. Uit de  juiste  
inzendingen zijn door de heer Adrie van Someren, directeur-bestuurder van 
Welsun drie prijswinnaars getrokken. 
De winnaars zijn: 
• 1e prijs, waardebon €50   : de heer H. Haszing 
• 2e prijs, waardebon van €25 : mevrouw L. Haarbosch 
• 3e prijs, waardebon van €10 : mevrouw M. Smeets 
 

De winnaars hebben inmiddels bericht ontvangen.  
Gefeliciteerd met jullie prijs. 

 

PRIJSVRAAG NO. 2 

Contact opnemen: 
Welsun / Sunplein 18 / 6373 LG Landgraaf  
 045 5323636 /  info@welsun.nl / Website www.welsun.nl 
 
Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur - 17.00  

Welsun maakt werk van welzijn 

Adrie van Someren haalt de  
prijswinnaars uit de pot 

mailto:redactienieuwsbrief@welsun.nl
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