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Inhoudelijk jaarverslag
Super-Actief 2021
Een jaar met dubbel gevoel; corona en toch nieuwe projecten
Opnieuw een bijzonder jaar met opnieuw een corona lockdown en daardoor een aangepast programma en de
periode na corona. Het was een uitdaging om met beide periode door te gaan, om creatief te zijn en te blijven
en om goed in contact te blijven met de ouderen in de wijk.
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4. Diverse presentjes
uitgedeeld aan de ouderen, een goede manier
om even te kijken hoe
het met hen ging Zo
deelden we een fruitdoosje uit met daarin
een beweegwijzer, die
door onze stagiaire van
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Gran Balconia

5. De Zangkoerier is aan de deur

Direct na de lockdown zijn we weer

geweest bij 36 personen. Een theater-,

gestart met alle structurele activiteiten.

en muziekvoorstelling van 10 minuten

En aansluitend hebben we een groots

aan huis bij de meest kwetsbare (een-

zomerprogramma gedraaid onder de

zame) ouderen. De mensen hebben

naam Gran Balconia. Een vakantie in
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eigen land. Dit programma is gefinancierd met gelden van het Ministerie

Samen De Esch

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS), via de Gemeente Rotterdam en

Doel van het programma Samen

het Oranjefonds. Bedoeld om ouderen

De Esch was om jong en oud in de wijk
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er zijn vier clubs gestart met inzet van

kaar hebben uitgesproken iets te willen

de ouderen zelf die nu nog doorlopen.

betekenen voor de wijk. Het project is
gestart halverwege het jaar en is door

Er zijn speciaal voor Struisenburg acti-

de corona lockdown verder doorge-

viteiten georganiseerd met wisselende

schoven naar 2022.

opkomst van 5 tot en met 15 deelnemers. Er zijn wel meer mensen uit Struisenburg aangehaakt bij de activiteiten
in De Esch. Een groot struikelblok voor
Struisenburg is dat er geen ruimte is in
de wijk waar bewoners samen kunnen
komen. Voor het activeren van Struisenburg is een lange adem nodig. In 2022
gaan we door met dit programma.

Talentenkaravaan
De gemeente wil graag de kennis en
vaardigheden van gepensioneerden
behouden voor de stad. Hiervoor is
de Talentenkaravaan ontstaan, er zijn
diverse Talentenkaravaan georganiseerd waaronder een in Struisenburg.
Super-Actief heeft hierin samengewerkt
met de ouderenbond KBO. We hebben
een fantastische dag gehad met 70 tot
80 bezoekers. Diverse bezoekers hebben zich aangemeld voor vrijwilligerswerk of aansluiting bij een hobbyclub.

Wijksteun

Toekomst Super-Actief

Ook in 2021 hebben we Wijksteun uit-

De toekomst van Super-Actief was

gevoerd. In 2021 hebben we 15 nieuwe

spannend omdat zowel Clara van Vliet

aanmeldingen ontvangen en hebben

als Anita Kornman met pensioen gaan,

we 18 lopende matches uit de jaren er-

maar we hebben een prachtig nieuw

voor. We werken intensief samen met

duo gevonden dat onze werkzaam-

het gezondheidscentrum om iedere

heden door wil zetten. Sandy dos Reis

aangemeld client te helpen aan een

en Lilly do Rosario Almeida zijn de

mooie match en een groter netwerk.

opvolgers. Per 1 oktober is Sandy in
dienst getreden en in november is Lilly
gestart met haar werkzaamheden. Zij
worden ingewerkt en nemen dan het
stokje helemaal over wanneer Anita in
november 2022 met pensioen gaat.
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