Jaarverslag 2020

Wat een jaar!!!
We mogen met elkaar wel vaststellen dat 2020 een heftig jaar was met de
Corona pandemie. We hebben 3 maanden vanuit huis gewerkt maar de rest van
het jaar hebben we een aangepast programma uitgevoerd, waarmee we zoveel
mogelijk onze doelstellingen hebben nagestreefd.

Kinderkamp 2020
Het kinderkamp kon niet doorgaan als slaapkamp, daar hebben we een
alternatief voor bedacht als dagkamp vanuit onze eigen wijk dagelijks een leuke
dag voor kinderen van 6-12 jaar maar wel in de vorm van een gesloten groep
zoals ze op kamp zouden gaan. Dat was vreemd en even wennen, maar het werd
een fantastische week waar 46 kinderen en 15 man leiding hebben genoten.
Spelen met elkaar maar ook uitstapjes als klimmen in het Survivalpark en een
dagje uit naar Plaswijk park. De kinderen hebben volop genoten.
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Wijksteun
Hoewel we in maart 2020 te maken kregen met
de Corona pandemie hebben we onze
doelstellingen kunnen behalen. We hebben onze
werkwijze moeten aanpassen aan de pandemie,
maar dat is ons heel goed gelukt. De eerste 2.5
maand van 2020 hadden wij al 16 aanmeldingen
voor versterking van het netwerk via de
huisartsen, wijkteam en andere verwijzers. We
hebben deze bewoners een huisbezoek gebracht
en een maatje gekoppeld. Helaas was er half
maart een Lock down. Ook wij zijn toen thuis
geweest, maar we hebben onze werkwijze
aangepast met allereerst het delen van een brief
met onze gegevens aan alle 322 ouderen in de
Esch en met het ophangen bij belangrijke punten
in de Esch zoals het gezondheidscentrum.

➢ We hebben telefooncirkels gestart (in 2 weken stonden er 22). Vrijwilligers
die maatje waren zijn 2 tot 3 keer per week gaan bellen met ouderen en
hebben daarnaast nog wat andere ouderen gebeld. Vaak 3 -5 personen
per vrijwilliger. Totaal hebben zich toen 15 nieuwe vrijwilligers aangemeld
voor de belcirkels.
➢ Wij hebben als medewerkers alle ouderen in de wijk gebeld om te horen
wat er nodig is, of het goed ging.
➢ We zijn attenties gaan delen waarmee de ouderen ook wat konden doen.
Een puzzelposter bijvoorbeeld, zaadjes om te planten.
➢ Activiteiten gaan doen die Corona proof waren. Beweging vanaf het balkon
of voor de deur. 75 jaar bevrijding met zanger Perry Zuidam voor 4
verschillende flats. Een voorstelling van een theater aan de deur voor
individuele personen die een hart onder de riem goed konden gebruiken.
➢ Groepsactiviteiten per telefoon onder de naam Telebakkie. Zo succesvol
dat de methode gelijk het hele land is rondgegaan. We hebben conference
call gebruikt om met een groep van max 6 mensen tegelijk aan de
telefoon te zijn. Zo hebben we gesprekken gehad, een quiz gedaan en een
bingo gespeeld. De prijzen die gewonnen waren deden we later in de
brievenbus. Zie de omschrijving ervan in bijlage 1.

Vanaf juni zijn we weer live gaan werken en hebben we Sociaal Vitaal (beweging
op maat) kunnen opstarten buiten op afstand van elkaar. Vanaf toen zijn de
maatjes weer op bezoek gegaan op veilige afstand en voor wie het nog niet
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durfde buiten op twee bankjes aan de Maas. In de zomervakantie hebben we
attractief zomerprogramma aangeboden.
Resultaten:
➢ Ondanks de pandemie hebben we 26 nieuwe aanmeldingen wijksteun
ontvangen en kunnen matchen met vrijwilligers.
➢ Hun netwerk is ondanks alles versterkt, want direct na de eerste Lock down
was de behoefte heel groot om weer sociaal contact te hebben. We hebben
een prachtig zomerprogramma Coronaproof aangeboden waaraan ouderen
massaal hebben deelgenomen. Gemiddeld 30 tot 40 personen per activiteit.
➢ Ons boek: Wijksteun, sociaal werk van hart tot hart is gedeeld via sociale
media, een workshop en praten. Het boek ligt bij veel sociaal werkers
thuis, wordt gebruikt in het welzijnswerk in Rotterdam en ligt in
boekhandels.
Er zijn alleen wijzigingen ontstaan in de inhoud van het werk door de
aanpassingen die de pandemie van ons vroeg, maar verder hebben we onze
plannen kunnen uitvoeren zoals wij dat ten doel gesteld hebben.

Publiciteit
Maandelijks publiceren wij in de lokale krant de Ster van Kralingen. Een oproep
voor vrijwilligers, een stukje verhaal (anoniem) van een bewoner, het delen van
de activiteiten. We gebruiken mediakanalen als facebook en whatsapp groepen
om de resultaten met bewoners te delen. Zie het voorbeeld hieronder.
We delen berichten en foto’s via Facebook/super-actief
We delen onze resultaten als project met Coalitie Erbij en de welzijnspartij
waarmee wij samenwerken (DOCK). We maken een jaarverslag, delen die en
plaatsen die op onze website.
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We hebben dit jaar veel extra tijd mee moeten steken in het voorkomen van
eenzaamheid en het verminderen van eenzaamheid. Veel extra tijd ging in bellen
en regelen en plannen van corona proof activiteiten en het goed regelen van
registratie daarbij. Bewoners moesten overal voor inschrijven en iedere activiteit
moest een akkoord voor zijn van de gemeente. We hebben veel extra individuele
gesprekken gedaan als oppepper en omdat we flinke periodes niet in groepen
hebben kunnen werken.
Ook vanaf december in de tweede Lock down werd het heftig. Eigenlijk zelfs
heftiger, meer hulpvragen, meer emoties bij ouderen, overlijdens door corona,
ouderen die lichamelijk en geestelijk achteruit zijn gegaan. Wij hebben zelf alle
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zeilen bij moeten zetten om te helpen. We kunnen ondanks alles terug kijken op
een bijzonder maar ook mooi jaar. Met andere activiteiten dan normaal maar wel
mooi en zeer veel onderlinge contacten zijn daardoor gelegd.
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Telebakkie
Telebakkie in samenwerking met Kees Penninx van Activage
Veel alleenstaande ouderen hadden hun wekelijkse koffie-uurtje, hun
Dagbesteding of andere gezellige bijeenkomsten… totdat Corona kwam. Daar zit
je, in je eentje in je woning. Gelukkig is er nu Telebakkie! Leuk, simpel en
effectief. Telebakkie! is een telefonisch koffie-uurtje voor zes mensen, ontwikkeld
door Kees Penninx van ActivAge en Anita Kornman, sociaal werker bij SuperActief Rotterdam. Telebakkie! is getest samen met bewoners van wooncomplex
de Mazesteyn in de Rotterdamse wijk de Esch. Wat blijkt? Het werkt fantastisch!

Snel aan de slag

Ouderen kunnen zelf heel gemakkelijk en snel met Telebakkie! aan
de slag, ieder vanuit zijn eigen woning. Je hoeft geen ingewikkelde
apps op je computer of telefoon te downloaden en de privacy is
gewaarborgd. Het enige wat je nodig hebt is je telefoon, een
gemakkelijke stoel en een lekker bakkie koffie. Hieronder een korte
Handleiding. Deel deze met zo veel mogelijk mensen!
Hoe werkt Telebakkie?

Zorg dat iedereen op een afgesproken tijdstip klaar zit met koffie,
iets lekkers erbij en een mobiele telefoon. De eerste beller moet een
smartphone hebben om mensen toe te kunnen voegen aan het
gesprek. Mensen met een vast nummer kunnen wel gebeld worden
maar niet zelf een
groepsgesprek starten.
Stapsgewijs gaat het dan als
volgt.
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1. Persoon 1 belt persoon 2 en wacht tot het gesprek tot stand
is gekomen.
2. Persoon 1 tikt nu op de knop Voeg toe (de knop met het +
teken) en tik het nummer in van persoon 3 (of kiest deze
persoon uit zijn adresboek).
3. Is het gesprek met persoon 3 tot stand gekomen, dan tikt
persoon 1 op de knop Voeg samen. Deze knop zie je rechts op je
telefoonscherm. Nu ben je al met drie personen in één gesprek!
4. Nog meer personen erbij? Je kunt tot zes. Druk op het
plusje, bel de volgende, wacht tot deze heeft opgenomen, tik op
de knop Voeg samen, enzovoort.
Kosten

Je betaalt per gesprek dat je opstart. Dus bel je 5 deelnemers voor
40 minuten? Dan betaal je 5 x 40 = 200 minuten aan het eind van
het gesprek. Deze minuten gaan van je bundel af. Ideaal is daarom
dat persoon 1 een bundel heeft met onbeperkt beltegoed. Weet je
niet of je dat hebt? Bel even met de klantenservice. Heeft geen
enkele gespreksdeelnemer onbeperkt beltegoed en wil je de kosten
delen? Dan kun je afspreken dat iedereen persoon 1 rond het
afgesproken tijdstip belt. Ieder betaalt dan zelf de eigen
gesprekskosten.
Gewoon doen!

Een gezellig kletspraatje? Iedere week een mooi thema bespreken?
Gewoon doen! Het is handig als iemand gespreksleider is. En dat
deelnemers even hun naam noemen als ze iets willen zeggen. Ga
niet in een holle ruimte zitten en zet radio en t.v. uit. Veel plezier!

7

Zomerprogramma 2020
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