
  

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 dienst -
verlening 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 voor de 
activiteiten die Welsun organiseert. 

 

WIST U DAT …… 

 

 Vazom een “Vazom vlaggenlijn 

Zomertour” organiseert?                                   

Wilt u meehaken, kijk dan op 

pag. 5 van deze nieuwsbrief 

…… 

 

 De inloop van het wijkpunt   

aan het Sunplein weer open 

is?                                            

Let op: er gelden voorlopig 

wel nog aangepaste        

openingtijden!                

(maandag en vrijdag van 

09.00 tot 11.00 uur                         

en woensdag van 13.00 tot 

15.00 uur) ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Beste mensen,  
 
Graag bieden wij u bij deze de derde uitgave van de Welsun-nieuwsbrief aan.  
Een jaar geleden zijn we gestart met de nieuwsbrief en ik kan u met trots mededelen 
dat we vele positieve reacties hebben mogen ontvangen. Daar zijn we u zeer  
erkentelijk voor. Vooral het jubileumnummer over 25 jaar vrijwilligerswerk in  
Landgraaf heeft veel bijval gekregen.  
 
We begonnen in coronatijd en hadden net de eerste golf achter de rug. Inmiddels 
hebben we de derde golf achter ons gelaten en is het merendeel van de bevolking in 
Nederland, maar ook in Landgraaf, gevaccineerd. Doordat velen zich hebben laten 
vaccineren beschermen ze zichzelf maar ook elkaar. Het doet ons dan ook deugd dat 
sinds 26 juni het nieuwe normaal mogelijk is.  
We moeten met zijn allen wel waakzaam blijven door geen handen te schudden en 
de 1,5 meter samenleving te blijven handhaven. Voorkomen is beter dan genezen! 
 
Burgers hebben elkaar gevonden in nieuwe samenwerkingsverbanden en er zijn 
mooie, nieuwe initiatieven ontstaan. Welsun heeft in samenwerking met de  
Landgraafse vrijwilligers diverse projecten op touw gezet en daarmee onder andere 
onze ouderen een hart onder de riem gestoken. Het zou mooi zijn als we hiermee 
kunnen doorgaan! 
 
Door corona is de kracht van het verbinden, motiveren en stimuleren van mensen 
onderling de sleutel gebleken om mét elkaar iets vóór elkaar te kunnen betekenen. 
Dit zou nooit gelukt zijn zonder de vele vrijwilligers en professionals die het  
uiteindelijk in de praktijk brengen en uitdragen. Ook zij verdienen alle steun en 
waardering.  
 
Voortaan willen we u periodiek laten kennismaken met een wethouder van onze 
gemeente. In deze uitgave starten we met de heer Alex Schiffelers.  
 
Evenals voorgaande edities hebben diverse medewerkers van Welsun met veel  
plezier vorm en inhoud gegeven aan deze uitgave. Een woord van dank aan ieder  
die zijn of haar bijdrage heeft geleverd.  
 
Ik wens u namens een ieder van Welsun veel leesplezier en een fijne zomer! 
 
Blijf gezond! 
 
Met vriendelijke Welsun-groet,  
 
Drs. Adrie van Someren 
directeur - bestuurder 

Nieuwsbrief nummer 3  Juni 2021 

http://www.welsun.nl
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Ik ben met de zaken bezig waar ik voorheen ook mee 
bezig was, maar dan vanuit een ander perspectief.  
 

Het is extra leuk als je zelf kleinkinderen krijgt. Mijn 
kleinkinderen zijn in de leeftijd van een paar weken tot 
3,5 jaar oud. Zij gaan naar de peuterspeelzaal en de  
kinderopvang waarvan ik de ontwikkelingen vanuit 
mijn portefeuille zie gebeuren. Zo zetten we ons  
bijvoorbeeld in voor de harmonisatie van de  
kinderopvang. Ook mijn kleindochter die in Landgraaf 
naar de peuterspeelzaal gaat, profiteert daarvan. 
 

Er worden ook zaken ingeregeld voor de ‘doelgroep 
kinderen’. Dit zijn de kinderen die bij het consultatie- 
bureau al opvallen of waar de gezinssituatie zwak is, 
waardoor de kinderen niet de aandacht krijgen die ze  
nodig hebben. Als je deze groep geen extra aandacht 
geeft gaan ze achterlopen. We proberen door  
preventief aan de voorkant te investeren deze situaties 
te voorkomen.  
 

Omdat ik zelf kleinkinderen heb, ervaar ik het ook 
daadwerkelijk zelf en kijk ik er op een andere manier 
naar. Dat is ook meteen een gevaar voor iemand die 
uit het onderwijs komt. Zo ben ik altijd met  
ontwikkeling bezig en stel ik de vragen: hoe doe je de 
dingen en waarom doe je de dingen zoals je ze doet? 
Mensen uit het onderwijs hebben daar altijd een eigen 
opvatting over. Hoe dan ook, ik blijf heel gepassioneerd 
over onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. Dat 
maakt mijn werk mooi.  
 

Een groot voordeel is dat ik bepaalde portefeuilles 
samen in mijn pakket heb. Ik heb de portefeuille  
volksgezondheid, jeugd, onderwijs, de Wmo en  
Ouderenzorg. Je zou kunnen zeggen dat ik de mensen 
van de wieg tot het graf in mijn portefeuille heb. Dat 
vind ik mooi. Bij andere gemeentes zijn er vaak 
verschillende wethouders betrokken, die met elkaar 
moeten overleggen. De collegevergadering is 1x per 
week, iedereen heeft zijn eigen programma, eigen  
afspraken. Het moment om bij te praten, te  
overleggen en af te stemmen is hierdoor redelijk 
beperkt. Als je alles in je eigen portefeuille hebt, kan  
de lijn beter worden gevolgd. De kracht zit in het  
integraal benaderen. Het heeft allemaal met elkaar te 
maken, het zijn geen losse stukjes.  
 

door: Rebecca Habets en Loes Schroe 
 

Kennismaken met wethouder Alex Schiffelers 
Gepassioneerd over onderwijs en jeugd, gedreven in zijn 
werk, een echte familieman en groot Efteling-fan. 
Wethouder Alex Schiffelers is van alle markten thuis.  
In zijn mooie werkkamer, gevuld met kunst en een  
aantal verloren voetballen gevonden op het dak, leren 
wij hem beter kennen.  

Wethouder Alex Schiffelers in zijn werkkamer 
 

 ‘Ik ben een zeer fanatiek Landgraaf aanhanger. De 
tekening van Landgraaf die aan de muur hangt, is  
gemaakt door de bekende kunstenaar Roel Meertens.  
 

Afgelopen periode hebben we ons sterk gemaakt om 
Landgraaf zelfstandig te houden.  
Toen dit lukte, besloot ik de overstap te maken naar de 
functie van wethouder. Voordat ik wethouder werd, zat 
ik wel al sinds 1994 in de Gemeenteraad van Landgraaf. 
 

Mijn hele leven heb ik in het onderwijs gewerkt en heb 
ik te maken gehad met jeugd. Ik ben begonnen in het 
reguliere onderwijs en heb in de avond pedagogiek 
gestudeerd. Uiteindelijk kwam ik terecht bij kinderen 
die niet in het reguliere onderwijs zaten. Dat was voor 
mij de juiste plek. Ik vond het een nog mooiere  
uitdaging om kinderen die het moeilijk hebben de juiste 
hulp te bieden en vooruit te zien gaan.  
 

Dat ik nu wethouder mag zijn, voelt voor mij als de 
kroon op mijn werkcarrière. De portefeuilles die ik heb, 
liggen allemaal in het verlengde van die carrière. Mede 
daardoor voel ik mij heel erg op mijn plek hier.  

INTERVIEW WETHOUDER SCHIFFELERS VERVOLG -  INTERVIEW  

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. 
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Samenwerken en verbinden 
‘Het is enorm belangrijk dat het initiatief Landgraaf 
Verbindt bestaat. Er moet gekeken worden in kansen 
en mogelijkheden en niet in problemen en  
knelpunten. Mijn basisopvatting is dat een glas altijd 
halfvol is en niet halfleeg.  
Samenwerking in het maatschappelijk middenveld 
creëer je door samen om tafel te gaan zitten, samen 
ben je sterker. Partijen kunnen elkaar versterken en 
kansen samen uitwerken. Met een integrale  
benadering, de zogenaamde kruisbestuiving, bereik 
je veel meer. Het is een levenshouding. Je moet  
iedereen op waarde schatten en iedereen in zijn 
kracht zetten. Als iemand iets beter kan dan een  
ander, dan moet diegene het ook doen. De anderen 
volgen en ondersteunen.  
 

Lang is geïnvesteerd in de communicatie en de  
nieuwe website van Landgraaf Verbindt. Er is heel 
veel mogelijk in Landgraaf. Dagelijks kom ik kansen 
tegen waar we iets mee zouden kunnen. Nu moeten 
de mouwen worden opgestroopt zodat er dingen 
worden gerealiseerd. Er komt beweging in…..  
 

Vanuit andere gemeenten wordt met waardering en 
respect naar Landgraaf gekeken. We zijn dan ook een 
goede gemeente. Over ambtenaren bestaat het 
vooroordeel dat ze niet zo hard werken, maar het 
tegendeel is waar. We zijn altijd actief en pakken 
zaken aan. De gemeente doet veel qua ontwikkeling. 
Behalve onze beleidsmedewerkers, maakt ook 
Welsun daar deel van uit.’ 
 

Relatie met Welsun 
‘Ik ben met Welsun groot geworden. Mijn eerste 
baan als onderwijzer was op een basisschool in  
Nieuwenhagen, ongeveer 200 meter van Welsun. 
Welsun heeft in Landgraaf altijd een belangrijke rol 
gespeeld, het is voor mij een heel vertrouwde  
partner. Ik ben blij dat Welsun er is en dat we deze 
goede relatie hebben.´ 
 

De vrijwilligers van Landgraaf  
‘Als er geen vrijwilligers zouden zijn, zou je maar de 
helft geregeld krijgen. Vrijwilligers zijn goud waard, 
net als de verenigingen. Vrijwilligerswerk betekent 
oog hebben voor een ander.  
 

NIEUWS VRIJWILLIGERSCENTRALE 

Verder heb ik ook Kunst en Cultuur in mijn pakket. 
Kunst en cultuur vind ik heel belangrijk. Ik ben 25 jaar 
voorzitter geweest van toneelgroep Ambras hier in 
Landgraaf.  
 
Een bepaald gedeelte van cultuur is dus altijd  
verweven geweest met mijn persoonlijke leven. 
Ik heb zelfs schoenen met de afbeelding van Landgraaf 
erop laten maken. Als wethouder van Kunst en Cultuur 
wilde ik graag iets speciaals. Wanneer ik als wethouder 
Kunst en Cultuur aanwezig moet zijn, trek ik die 
schoenen wel eens aan.  
 

Wethouder zijn is voor mij echt het toefje slagroom op 
de taart. Mooier kan ik mijn carrière niet afsluiten.’ 
 

Van directeur naar wethouder  
´Ik ben nooit weggegaan uit het onderwijs omdat ik het 
niet meer leuk vond. Dat is juist de reden waarom ik 
nooit eerder de overstap heb gemaakt.  
Mijn vorige baan als directeur bij SBO de Wissel was 
een mooie en interessante baan en ik wilde dan ook 
niet het risico lopen om na 3-4 jaar ergens opnieuw te 
moeten beginnen. Nu loop ik dat risico niet meer omdat 
ik, als deze periode voorbij is, gepensioneerd ben in het 
onderwijs. Ik vind niet dat leeftijd een barrière hoeft te 
zijn en mijn ambitie is dan ook om hierna nog een  
periode wethouder te mogen zijn. Ik krijg er veel  
energie van en ik doe het met veel plezier, stilzitten is 
nog niks voor mij. Ik denk dat het erg wennen zal zijn 
om uiteindelijk met pensioen te gaan. 
Jeugdzorg is niet altijd een gemakkelijke portefeuille 
maar ik wil graag afmaken waar ik aan begonnen ben.´  
 

De coronaperiode  
‘Wat ik gedurende de coronaperiode mis, is dat ik veel 
minder buiten de deur kom.  
Voorheen bezocht ik bijvoorbeeld de huiskamer-
projecten en had ik regelmatig overleg bij Welsun. Dit 
fysieke contact mis ik. Op dit moment maakt mijn iPad 
overuren door al de beeldbelvergaderingen. 
Beleidsmedewerkers informeren mij nu over de aanpak 
van eenzaamheid, laaggeletterdheid enzovoorts. Er is 
nu veel meer afstand, begrijpelijk maar jammer.  
Maar de betrokkenheid is gebleven en dat is heel  
belangrijk, zeker in deze tijd. Het is van enorm belang 
dat we met de mensen bezig zijn en oog voor hen  
blijven houden. ‘ 
 

VERVOLG -  INTERVIEW  VERVOLG -  INTERVIEW  

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.  
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VERVOLG -  INTERVIEW  

 

Op 3 juni openden Jordy Clemens, wethouder  
gemeente Heerlen en Stephanie Leyenaar, een  
ervaringsdeskundige, de buitenexpositie WIJ…
doorbreken de cirkel van geweld in Parkstad.  Deze 
expositie was tot 24 juni te bezichtigen. Hier kun je de 
tentoongestelde foto’s bekijken. De expositie vertelde 
de verhalen van mensen die met geweld te maken 
hebben gehad. Klik  hier voor een korte film van een 
ervaringsdeskundige. 
 

Daarnaast werd op dat moment ook de HULPAPP.NL 
voor Parkstad gelanceerd. 
Heeft u te maken met huiselijk geweld: seksueel 
geweld, lichamelijk geweld, geestelijk geweld,          
financiële uitbuiting, eergerelateerd geweld,            
kindermishandeling, gaslighting, stalking,                 
mannemishandeling etc, en wilt u hier hulp bij?         
De hulpapp is een app waarin u op een snelle manier 
kunt zoeken naar de geschikte hulp in uw gemeente. 
 

Natuurlijk kan er ook contact met Welsun worden   
opgenomen: 045-5323636 of kijk op onze website 
www.Welsun.nl. Op de website kunt u meer lezen 
over de training “uit de schaduw van een ander”. 
 

 

 

 

 
Na een lange coronaperiode waarin weinig was 
toegestaan komen er steeds meer versoepelingen aan 
waardoor er binnenkort ook grotere evenementen 
mogelijk zijn.  
 
We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat de 
jaarlijkse feestavond voor de Landgraafse vrijwilligers 
weer door kan gaan. Zoals gebruikelijk zal de avond 
plaatsvinden op 7 december, de nationale  
vrijwilligersdag. Verdere info volgt.  

HUISELIJK GEWELD EXPOSITIE 

Er is een mentaliteit aan het ontstaan waarbij voor alles 
moet worden betaald. Gelukkig zijn er nog best veel 
mensen in Landgraaf die openstaan voor het doen van 
vrijwilligerswerk, ook in hun eigen wijk. Ik vind het  
belangrijk dat buren oog voor elkaar hebben, er voor 
elkaar zijn als dat nodig is.  
Ik heb mijn leven lang ook vrijwilligerswerk gedaan. Je 
kunt eigenlijk wel stellen dat het mijn hobby is geweest 
om in verschillende besturen te zitten.’ 
 

Tot slot 
‘Een gezegde wat hier in het Burgerhoes hangt is: ‘Het 
moet geen hangmat zijn maar een vangnet.’ En daar ben 
ik het volkomen mee eens. Wij zijn er voor het vangnet. 
Als iemand hulp nodig heeft, verzorgen wij die …. maar, 
de eigen verantwoordelijkheid blijft belangrijk. Het moet 
een wisselwerking zijn om samen het doel te bereiken.’ 

 

 

Door: Rebecca Habets, coördinator 
 

De vrijwilligerscentrale houdt zich momenteel nog steeds 
intensief bezig met de individuele hulpvragen die binnen-
komen vanuit de inwoners van Landgraaf. 
 

Mensen zijn veelal op zoek naar een maatje. Denk aan 
een wandelmaatje, kookmaatje, kletsmaatje of spelletjes 
maatje. 
 

Er is op dit moment een groep zeer gemotiveerde en 
enthousiaste vrijwilligers actief in Landgraaf die zich met 
deze vragen bezighouden. Het is super om te zien dat zij 
zich zo belangeloos inzetten! 
 

Heeft u zelf ook behoefte aan een maatje of kunt u 
ergens wat hulp bij gebruiken? Denk aan een klein klusje 
in huis of tuin. Laat het de vrijwilligerscentrale weten! Er 
zal dan telefonisch worden besproken wat er voor u  
mogelijk is.  
 

Of lijkt het doen van vrijwilligerswerk u juist interessant, 
bijvoorbeeld een maatje worden of juist iets totaal an-
ders? Neem dan ook contact op met de vrijwilligers-
centrale.  
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die iets 
willen betekenen voor een ander. Bel naar: 045-5323636 

VRIJWILLIGERSCENTRALE 

VRIJWILLIGERSAVOND 2021 

OUDERENWERK 
Zo lang mogelijk thuis in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Om dat mogelijk te maken is er vaak hulp of advies 
nodig. Welsun ondersteunt u onder andere hierbij! Iedere inwoner van Landgraaf van 55 jaar of ouder kan een beroep doen 
op advies van en ondersteuning door de medewerkers en vrijwilligers van Welsun. Bent u 75 jaar dan wordt u actief  
benaderd door de afdeling Ouderenwerk. 

https://youtu.be/XUUzolC57_E
https://youtu.be/XUUzolC57_E
https://viewer.pdf-online.nl/books/chzm/#p=1
https://www.jeugdengezinparkstad-limburg.nl/images/20210320_WIJTips_VICKY.mp4
https://hulpapp.nl/
http://www.Welsun.nl
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MELDPUNT EENZAAMHEID 

 
 

VRIJE ACADEMIE PARKSTAD (VAZOM) 

Haak aan bij de Zomertour! 
In de zomervakantie zijn er ook weer allerlei sportieve 
en culturele activiteiten voor kinderen en jongeren, de 
zogenaamde “Zomertour”. Om de stemming te  
verhogen, horen daar natuurlijk ook feestelijke  
vlaggetjes bij. Kun je haken? Haak dan snel aan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haak gekleurde vlaggetjes of een hele vlaggenlijn,  
bijvoorbeeld van restjes wol of katoen, en lever deze 
vóór 5 juli 2021 in bij Welsun (Sunplein) of bibliotheek 
Landgraaf (Burgerhoes), onder vermelding van “Vazom 
vlaggenlijn Zomertour”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratis haakpatronen voor vlaggetjes of tutorials zijn 
gemakkelijk online te vinden, bijvoorbeeld hier of hier.  
 
Niet genoeg wol of heb je moeite om naar de inlever-
punten te komen? Geen nood: e-mail cultuurcoach 
Aukje Delnooz via a.delnooz@vazom.nl , dan bezorgen 
we extra wol of halen we je vlaggetjes op! 

 

Tussen kunst en kids 
Of je nu in Schaesberg, Nieuwenhagen of Waubach 
woont, er is in elke kern een leuke wandelroute om het 
hele gezin kennis te laten maken met de kunstwerken 
in je buurt. Via de Vrije Akademie Parkstad heeft de 
gemeente Landgraaf een creatieve expert gevonden 
(Martenique Hickey) die deze beeldenwandelingen 
heeft samengesteld en vormgegeven. Er zijn versies 
voor volwassenen en voor kinderen. Download ze  
gratis hier en laat je verrassen door het moois in je 
wijk! 

BUURTOPBOUWWERK: 
Onze buurtopbouwwerkers zijn een spin in het web. Mocht je vragen hebben over wat er in je buurt te doen is of wil je zelf 
actief bijdragen in het wel en wee van je buurt, neem dan contact op met de buurtopbouwwerker van Welsun.  

https://breiclub.nl/over-haken/een-vlaggenlijn-haken/
https://www.wolplein.nl/blog/1377/mini-vlaggenlijn-haakpatroon.html
mailto:a.delnooz@vazom.nl
https://www.toerismelandgraaf.nl/te-doen-in-zuid-limburg/
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LANDGRAAF DREAMING EEN VRUCHTBARE SAMENWERKING 

 
Welsun is samen met het Centraal Huurdersoverleg 
HEEMwonen (CHOH) bezig geweest met de werving van 
kandidaten voor het Dagelijks Bestuur van CHOH. Het is 
gelukt om een volwaardig Bestuur samen te stellen dat 
sinds 26 mei 2021 compleet is.  
 
Het Dagelijks Bestuur van CHOH bestaat uit de heer 
Anjo Coervers als voorzitter, de heer Hans Janssen als 
penningmeester en de heer Wim Simons als secretaris.  
 
Langs deze weg willen wij hen nogmaals veel succes 
wensen bij hun werkzaamheden. 

Op 16 maart 2021 lanceerde de Vrije Akademie       
Parkstad de kunstzinnige resultaten van een creatief en    
corona-proof project: ‘Landgraaf Dreaming’.  

Zoals de naam al zegt, gaat het in dit project om     
dromen in de breedste zin van het woord: dromen over 
een positieve wereld, alle mogelijkheden van het heelal 
en onze droomwensen. Leerlingen van vijf Landgraafse 
basisscholen hebben hier de afgelopen weken op 
verschillende manieren aan gewerkt. De kunstwerken 
hebben tot begin april op verschillende locaties in   
Landgraaf gehangen. Wellicht heeft u dit ook gezien.  

Ansichtkaarten 

De kinderen van groep 1 t/m groep 3 hebben vrolijke 
ruimtekaarten gekleurd.  

Sommige kinderen van groep 3 hebben er zelfs een kort 
berichtje op geschreven voor diegene die de kaart zou 
ontvangen.  

Deze kaarten werden namelijk speciaal gemaakt voor 
de kwetsbare ouderen in de gemeente Landgraaf. Een 
lief klein gebaar voor de ouderen die ook hard getroffen 
zijn door alle maatregelen rondom corona.  

Cultuurcoach Aukje Delnooz, bedenker van dit project, 
heeft in nauwe samenwerking met Welsun de drie grote 
zorgcentra in Landgraaf benaderd.  

De reacties waren heel erg positief.  

Bij het Heereveldje in Waubach werd dit gekoppeld aan 
de Paasactie en bij de andere locaties werd er bij alle 
bewoners persoonlijk een kaart afgegeven.  
De ouderen vonden het erg leuk om deze kaartjes te 
mogen ontvangen. Ze konden ook een kaartje terug-
schrijven aan de kinderen, mochten ze dit leuk vinden.  

 

AANKONDIGING OPRUIMACTIE 

VRIJWILLIGERSCENTRALE/-WERK: 
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) of gewoon even bij ons binnenlopen (maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.30 uur) 

http://welsun.nl/vrijwilligerswerk/
mailto:vrijwilligerscentrale@welsun.nl
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Naam : 
Evelin 
 
Wat is je functie bij Welsun: 
Ik werk als maatschappelijk werkster bij Welsun.  
Ik heb gedurende 3 jaar een "uitstapje "gemaakt via  
detachering naar het wijkteam van de Gemeente 
Landgraaf, maar ben weer teruggekomen naar 
Welsun. Dit omdat ik het werken met de mensen 
miste. 
 
Wat houdt je werk precies in: 
Vanuit het maatschappelijk werk ondersteun en  
begeleid ik mensen in hun hulpvragen. Dit kunnen 
hele praktische dingen zijn, waarbij je helpt met het  
invullen van formulieren, bellen naar instanties of 
navraag doen over bepaalde regelingen. Daarnaast 
begeleid ik mensen die een hulpvraag hebben op  
psychosociaal gebied. Dit kan heel divers zijn, mensen 
met een burn-out, depressie, rouwverwerking,  
onzekerheid/faalangst, scheiding, relatieproblemen, 
huiselijk geweld, eenzaamheid, mensen die een grote 
draaglast ervaren etc.  
  
Ik ben betrokken bij het triage-overleg van Veilig  
Thuis en bied begeleiding aan de dader en/of het 
slachtoffer en diens gezin. Dit is vaak in samenwerking 
met politie, Veilig Thuis, Veiligheidshuis, team Jeugd 
of JENS en/of andere instanties. 
Voor slachtoffers van huiselijk geweld geef ik de  
training "Uit de schaduw van een ander". Deze is er 
o.a. op gericht dat vrouwen een meer positief 
zelfbeeld krijgen, meer assertief worden, patronen en 
gedrag leren herkennen. Hierdoor worden vrouwen 
meer zelfverzekerd waardoor ze anders in hun 
(eventueel nieuwe) relatie kunnen zijn en er geen 
huiselijk geweld plaatsvindt.  
  
Daarnaast ben ik betrokken bij het "Steunpunt voor 
Relatie & Scheiding". Mensen kunnen hier terecht 
met vragen of begeleiding bij problemen in de relatie, 
tijdens de scheiding of na hun scheiding.  
  
Ook heb ik de KIES-groep geleid samen met een 
collega. Dit is een groep voor kinderen die te maken 
hebben (gehad) met een scheiding van hun ouders.  

INTERVIEW MEDEWERKER WELSUN  
 
Deze groep is bedoeld om verhalen te delen,  
herkenning te vinden, de scheiding een plek te geven 
en te leren dat kinderen ook een "stem" hebben in een 
scheiding van hun ouders.  
 
Wat maakt je blij tijdens je werk: 
In mijn werk word ik blij van het contact met mensen. 
Ieder mens is uniek met zijn eigen kwaliteiten en 
valkuilen. Ik vind het heerlijk om met de cliënt te 
zoeken naar hulp die past bij deze persoon in deze  
situatie. En ik word er natuurlijk blij van als ik zie dat 
mensen stappen vooruit zetten en weer op eigen 
kracht door kunnen gaan.  
Ik vind het werken in groepen heel erg leuk, maar  
ook de individuele begeleiding aan mensen. Deze 
afwisseling is leuk.  
Daarnaast word ik blij van mijn collega`s waarmee ik 
kan overleggen en sparren of altijd weer kan nadenken 
over veranderingen of verbeteringen in het werk.  
 
Wat doe je graag als je niet met je werk bezig bent: 
In mijn vrije tijd geniet ik van mijn gezin en bak en 
knutsel ik graag. Ik vind het heerlijk om in de tuin te 
werken en lekker in de zon te zitten met een boek (als 
ik daar de rust voor vind). Daarnaast wandel ik graag 
met onze hond in het bos. Ik geniet ervan om met 
vrienden af te spreken en dingen te ondernemen of 
lekker te gaan wandelen of eten. Ik ga heel graag naar 
muziekfestivals om te genieten van de muziek en de 
sfeer.   
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Streep de woorden die onder de woordzoeker genoemd door in onderstaande puzzel, waarna er als oplossing 
een woord overblijft. Stuur deze oplossing vóór 30 juli in via e-mail redactienieuwsbrief@welsun.nl. Onder de 
goede inzendingen worden 3 prijzen verloot (waardebonnen van resp. €50, €25 en €10). De prijswinnaars 
worden door ons op de hoogte gesteld.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oplossing van de puzzel uit nieuwsbrief no. 2 was ”Herfst op 
Sunplein”. Er is een aantal goede oplossingen binnen gekomen.  
 
De winnaars zijn: 
1e prijs, waardebon €50 : Mayada Toumeh  
2e prijs, waardebon €25 : Paul & Patricia Smeets  
3e prijs, waardebon €10 : Randy Verbeek 
 
 

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

PRIJSVRAAG NO. 3 

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 - 17.00 uur  

Welsun maakt werk van welzijn 

mailto:redactienieuwsbrief@welsun.nl
mailto:info@welsun.nl
http://www.welsun.nl

