
Jaarverslag 2018 stichting Oog voor Utrecht 

Inleiding 
Met trots presenteren wij u het jaarverslag 2018 (inhoudelijk en financieel) van de stichting Oog voor Utrecht. 

Oog voor Utrecht, oorspronkelijk een bewonersinitiatief uit 2016 van Noortje Rozema om de eenzaamheid onder 

kwetsbare ouderen in de wijken Ondiep en Zuilen (Elinkwijk) te bestrijden, is uitgegroeid tot een begrip en niet 

meer weg te denken uit onze stad.  

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) erkent onder aanvoering van minister De Jonge het landelijk 

groeiende probleem van kwetsbare ouderen en heeft in het voorjaar van 2018 het programma: ‘langer thuis’ 

gestart. Als onderdeel van het zogenoemde: Pact voor de Ouderenzorg. Met als doel: dat ouderen in hun 

vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. Een van de onderdelen 

van dit Pact is het actieprogramma: ‘Eén tegen eenzaamheid’. Met als doelstelling de trend van eenzaamheid 

onder ouderen te doorbreken. Wij zijn als stichting actief lid van dit pact tegen eenzaamheid. 

Lokaal zien we dat in Utrecht terug. Op de website van de gemeente Utrecht lezen we: “Utrecht is een vitale 

stad. De gemeente stimuleert dat Utrechters hun toekomst zoveel mogelijk in eigen hand nemen. Dit geldt ook 

voor oudere bewoners. Het streven is dat ouderen zo vitaal mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hieraan leveren 

verschillende partijen een bijdrage: professionele zorgverleners, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeente. 

En natuurlijk mantelzorgers, zorgvrijwilligers en ouderen zelf.” Ruim 36.000 Utrechters voelen zich ernstig 

eenzaam.  

Een tegen eenzaamheid 
Eenzaamheid is een belangrijk probleem en heeft verstrekkende gevolgen voor de gezondheid. Het kan 

ervoor zorgen dat mensen minder energie hebben en minder goed mee kunnen doen in de samenleving. Met de 
‘Utrechtse aanpak eenzaamheid’ doet de gemeente hier iets aan samen met bewoners, vrijwilligers, 
(zorg)professionals, ondernemers en bedrijven. In december 2018 presenteerde het NIZU (netwerk informele 
zorg Utrecht) hun concept plan van aanpak voor het tegengaan van eenzaamheid.  

Oog voor Utrecht is betrokken en als voorbeeld opgenomen in deze route tegen eenzaamheid. Trots en blij is 
de stichting dat gemeente Utrecht en sponsoren de doelstelling en werkwijze ondersteunen en de meerwaarde 
zien van onze stichting. Een kleinschalig maatschappelijk initiatief met grote impact op buurtniveau. 

Doelstelling Stichting Oog voor Utrecht 
Onze doelstelling luidt: het bestrijden van eenzaamheid en voorkomen van sociaal isolement onder kwetsbare 

ouderen, dit op een laagdrempelige activerende manier. Door de ouderen te laten participeren dragen we bij aan 
de kwaliteit van leven. We streven ernaar om hun zelfregie te vergroten en daarmee hun mogelijkheden meer 
te benutten.  

Hoe? Door ook in 2018 weer activiteiten te organiseren. Mede mogelijk gemaakt door  financiële steun van 
gemeente Utrecht, RCOAK, Elise Mathilde fonds, VSB fonds, Oranje fonds en Winter Heijnsius stichting. 

https://zorgprofessionals.utrecht.nl/utrechtse-aanpak-eenzaamheid/acties/#c365485


Freelancer Noortje Rozema coördineerde deze activiteiten in samenwerking met doelgroep, vrijwilligers en 
ketenpartners. Het bijgevoegde verslag wil op luchtige wijze met hulp van beeldmateriaal een inkijk geven in de 
breedte van de werkzaamheden van de stichting. Zonder hierbij de pretentie te hebben volledig te zijn. Veel lees-  
en kijkplezier gewenst. 

Bestuur Stichting Oog voor Utrecht, april 2019.  

Terugblik over 2018 
De stichting groeit hard. Dat is fantastisch. Want zo bestrijden we meer eenzaamheid en voorkomen we meer 

sociaal isolement. Doordat we inmiddels steeds bekender zijn geworden in de wijken – komen steeds meer 

signalen bij ons binnen van ouderen die (dreigen) te vereenzamen. We startten een nieuw project om op deze 

toenemende vraag in te spelen.  

Omdat bij de binnenkomende zorgsignalen immobiliteit een grote rol speelt hebben we hierop een actie 

ondernomen waaruit ook een nieuw projectje ontstaan is. We gaan nader in op de uitdagingen die de groei van 

de stichting bieden. Meer deelnemers betekent nieuwe groepsdynamiek (sociale uitdaging) en grotere logistieke 

uitdagingen en meer vrijwilligers en dus meer coördinatie en toerusting.  

Verder benoemen we de stichtingsbijdrage om meer aandacht te krijgen voor het thema eenzaamheid.  

Oog Contact   
Oog Contact is een maatjesproject. Voor deelnemers die buiten de boot vallen voor de georganiseerde inloop 

óf zij die meer behoefte hebben aan sociaal contact, is Oog Contact opgericht. Hierbij wordt middels maatwerk 

gezocht naar een goede match met een maatje die het liefst uit dezelfde wijk komt. 

Deze match wordt zorgvuldig voorbereid omdat je vaak maar 1 kans krijgt bij deze kwetsbare doelgroep. Het 

is van belang dat zowel deelnemer als maatje zich goed voelen bij de match. Aan de koppeling gaat een 

uitgebreide kennismaking, selectieprocedure en afstemming met het maatje vooraf. Dit is een arbeidsintensief 

proces. 

Doordat de maatjes meestal op loop- of fiets afstand van de deelnemer wonen merk je dat de drempel laag is 

om wekelijks een geschikt moment te bepalen om contact te hebben. De maatjes bezoeken de deelnemers thuis 

en zijn daar vrij om met elkaar activiteiten te ondernemen. In de praktijk blijkt het maatje de drempel vaak te 

verlagen om toch aan een activiteit buitenshuis deel te nemen.  

Ondersteuning maatjes en aantal matches  
Tien matches zijn inmiddels tot stand gebracht. Daarnaast zijn er zes in de maak. Leuk neveneffect is  dat 

deelnemers met hun maatje nu ook op activiteiten verschijnen waar ze eerst niet kwamen. 

Op basis van behoefte en fase van de match, geeft de coördinator ondersteuning en advies. Dit is vaak de 

eerste weken het intensiefst. Daarna neemt de intensiviteit van de begeleiding af omdat er tussen maatje en 

deelnemer een vertrouwensband groeit zodat zij steeds meer zelf onderling oplossen. 



Maatjes groepsapp 
Een technisch hulpmiddel is de  ‘groepsapp’ waarbij alle maatjes zijn aangesloten. Via deze app worden de 

maatjes door de coördinator geïnformeerd over (nieuwe) activiteiten die die week of maand plaats vinden in de 

buurt. 

NB. Deze app is een uitkomst – want het zorgt voor korte communicatie lijntjes.  Tegelijkertijd is het ook weer 

een extra tijdsinvestering om de communicatie via deze app te onderhouden. Concrete afspraken over wat deel 

je wel en wat niet op deze app zijn nog in de maak (actiepunt 2019) 

Een eindevaluatie met het maatje en de deelnemer heeft nog niet hoeven plaats vinden. Alle matches die 

gemaakt zijn, zijn nog wekelijks actief. 

Hoe lang het maatjes project duurt is afhankelijk van de individuele behoeftes van de deelnemer en het 

maatje. 

Mobiliteitsproject  
We hebben dit jaar ook ingespeeld op het verhoogd risico op eenzaamheid voor ouderen die niet of slecht  

mobiel zijn. Voor niet-mobiele bewoners is het lastig om naar het activiteiten- of ondersteuningsaanbod toe te 

gaan. Het risico op een sociaal isolement is groot voor deze doelgroep. 

Buurtmobiel 
Door samenwerking te zoeken met Buurtmobiel (deze stichting brengen vervoer en kennis van de 

voorzieningen in de wijk samen)kunnen we een aantal ouderen (3 bij slecht weer) nu alsnog bij onze activiteiten 

betrekken. 

 Eigen Vervoerspoel  
Ook hebben we een eigen vervoerspoel ontwikkeld, dat wil zeggen een app groepje met ad hoc vervoer 

vragen, die op afroep onze deelnemers ophaalt. Deze werving loopt grotendeels via oproepjes op sociale media. 

Uitdagingen van groei 
Onze groei kent drie uitdagingen: 1. logistiek, 2. groepsdynamisch met onze deelnemers en 

3.vrijwilligersbeleid. 

Logistieke uitdagingen 
Door de groeivan het aantal deelnemers hebben we voor onze ‘beweeg’-activiteiten een grotere ruimte 

moeten huren. Dit kan gelukkig op flexibele basis. De verstandhouding met de verhuurders is goed. De 

coördinator beheert en onderhoudt dit contact.  



Omgang met deelnemers  
Steeds meer ouderen bezoeken onze activiteiten. Meer deelnemers zorgt voor andere (groeps)dynamieken. 

Dit vergt flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de vrijwilligers.  

Maar ook van de deelnemers zelf    

De stichting is dankbaar dat ze wekelijks een beroep kan doen op gastvrouwen die goed aanvoelen wat de 

behoeftes zijn van de doelgroep.  

Het blijkt een uitdaging om continue aandachtig te blijven luisteren naar elkaar en ruimte te maken voor 

elkaars inbreng. Juist ook wanneer de activiteiten zo goed lopen en druk bezocht worden. Een nieuwe uitdaging 

is dat deelnemers die het meest aanwezig zijn soms menen meer zeggenschap te hebben over wat te 

ondernemen dan anderen die minder vaak aanwezig zijn.  

De stichting hecht er waarde aan dit soort ‘issues’ aan de inloop-tafel bespreekbaar te maken. Dit vanuit de 

gedachte dat iedereen gelijkwaardig is. Belangrijke waarde is dat de te organiseren activiteiten aansluiten bij de 

behoeftes van alle deelnemers. 

Zorgen dat de onderlinge behoeftes van deelnemers goed afgestemd worden zodat iedereen aan bod komt 

vergt dus deskundigheid, moed en overwicht (op juiste moment kunnen en durven interveniëren en anderen aan 

het woord laten) van vrijwilligers. De coördinator is eindverantwoordelijk voor de aansturing van de vrijwilligers en 

moet dus ingrijpen wanneer het niet goed gaat. En zal als (actiepunt voor 2019) de vrijwilligers hierop scholen 

Vrijwilligersbeleid / werken vanuit presentiebenadering 
De coördinator is dit jaar geschoold en bijgeschoold 

De Masterclass Presentie en accountabillity doorliep zij met goed gevolgd dit kon met hulp van fondsengeld. 

 

Wanneer intervenieer je richting vrijwilligers en om welke reden? Duidelijke huisregels waar naar verwezen 

kan worden en een duidelijk vrijwilligersbeleid kunnen hierbij  helpend zijn  – zeker nu de stichting zo hard groeit. 

Voor 2019 zetten we in om het vrijwilligersbeleid verder te professionaliseren (actiepunt 2019). Waarden uit de 

presentiebenadering van Andries Baart zijn hierin doorslaggevend.  

Wijkoverstijgende bijdrage ter bestrijding van eenzaamheid 
Ons (signalerings) netwerk is goed gegroeid. Buren, medewerkers van de supermarkt, de pedicure of 

thuiskapper, ze weten ons steeds beter te vinden met hun signalen. Tegelijkertijd horen we dat veel mensen nog 

niet goed weten waar ze terecht kunnen met hun vragen en zorgen over ouderen.  

Om dit te verbeteren hebben we de volgende actiepunten in 2018 uitgezet:    

• We gaven deskundigheidsbevordering aan ondernemers om eenzaamheid en niet-

zelfredzaamheid bij ouderen te detecteren   

• Met een aantal ondernemers in de buurt hebben we de samenwerking uitgebreid. Zij (supermarkt 

Albert Heijn, de kapster, bakker e.a.) helpen ons aan middelen (boodschappen), wij helpen hen aan kennis 



van de sociale kaart zodat zij ouderen proactief kunnen doorverwijzen naar bijvoorbeeld onze stichting en 

andere hulpverlening in de buurt  

• Om meer aandacht te krijgen voor het onderwerp eenzaamheid heeft coördinator Noortje een 

bijdrage geleverd aan de voorstelling ‘Thuislozen’ van Adelheid Roosen en Thibaud Delpeut.  

• In samenwerking met het Oranjefonds maakte de stichting een promotiefilmpje om maatjes te 

werven voor eenzame ouderen. Zie 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLiF_ytgXYzQxUikw_cfgWTvuSi936Ggb8  

 

Bezoekersaantallen en andere data 2018 
• Wekelijks bezoeken gemiddeld 26 deelnemers de inloop op woensdag en donderdag 

• 130 mensen bezochten het kerstdiner 

• We hielden drie muziekavonden waar zo’n 80 ouderen op af kwamen 

• wekelijks bezoeken 10 maatjes de aan hun gekoppelde ouderen 

• Gemiddeld gaan er 70 ouderen mee met uitjes (4x naar diverse bestemmingen) 

• Onze zieke ouderen worden thuis of in het ziekenhuis bezocht door vrijwilligers, deelnemers 

onderling en de coördinator 

• Van 4 ouderen hebben we afscheid moeten nemen in verband met overlijden 

• We namen afscheid van onze zeer geliefde gastvrouw Ciska 

• 70 vrijwilligers hebben we in ons bestand 

• Verzonden we 200 verjaardagskaarten 

 

Actiepunten 2019 
• Concrete afspraken over wat deel je wel en wat niet op de maatjesapp 

• Vrijwilligersbeleid (fine tunen) 

• Zomer activiteiten meer bekendheid geven en  op A5-formaat de activiteiten en eetadressen laten 

drukken en verspreiden bij ketenpartners en bedrijven zoals supermarkt, kapper, gezondheidscentra. 

• Administratie volledig digitaliseren 

• Vrijwilligers en bestuur scholen met de Presentiebenadering 

• Deelnemers tevredenheid onderzoek ( laten ) uitvoeren 

• Werven van vrijwilligers (maatjes en gastvrouwen) 

 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLiF_ytgXYzQxUikw_cfgWTvuSi936Ggb8


 Conclusie 
De stichting is klein begonnen. We kunnen met trots en vreugde zeggen dat we onze doelstelling hebben 

behaald. We hebben concreet eenzaamheid en isolement onder ouderen bestreden. Dit  met hulp van een 

steeds groter wordende groep vrijwilligers, deelnemers en ketenpartners. Er is meer oog voor het thema 

eenzaamheid ontstaan – onder jong en oud, bij ondernemers en hulpverleningsinstanties, woningcorporaties. De 

bestrijding van eenzaamheid staat meer op de kaart. De bewustwording hoe eenzaamheid er uit ziet groeit en 

ook de kennis wat je hier als ondernemer of particulier praktisch aan kunt doen wanneer je eenzame ouderen 

aantreft. Prachtig en dikwijls ook ontroerend om te zien is het hoe vriendschappen ontstaan tussen deelnemers 

onderling en tussen deelnemers en vrijwilligers en hoe mensen opleven van menselijk contact en aandacht. En 

wat intermenselijk contact doet met de waardigheid van mensen en hun levensperspectief. De groei van onze 

stichting betekent ook dat we voldoende uitdagingen hebben voor 2019 ☺. Dankbaar zijn we voor de 

constructieve samenwerking met de Gemeente Utrecht, (de) verschillende fondsen, vrijwilligers en andere 

maatschappelijke samenwerkingspartners. 

 

Coördinator van de Stichting Oog voor Utrecht, Noortje Rozema 



 

 

 
We willen u als lezer graag 

een kijkje geven in ons 

veelzijdige werk. 

 

Januari 

Het jaar start actief en gezond 

met hulp van een 

fysiotherapeut uit Ondiep. 

Stimuleren van bewegen 

beïnvloedt de zelfredzaamheid 

van ouderen aantoonbaar 

positief. Door voldoende te 

bewegen verbeteren de 

lichamelijke mogelijkheden of 

de conditie blijft gelijk. En zo 

kunnen ze langer zelfstandig 

blijven wonen. 

  

Naast lichamelijke effecten 

heeft bewegen ook invloed op 

het verouderingsproces van de 

hersenen. Daarbij gaat het om: 

het vermogen om kennis op te 

nemen en te verwerken en 

zaken als waarnemen, 

denken, taal, bewustzijn, 

geheugen, aandacht en 

concentratie.  

 

B A 

C D 



 

 

 

 

 

 

 

 Februari  

A) De stichting verwelkomt 

haar eerste Social Work 

stagiaire: Juliette. Ze 

ondersteunt de coördinator 

tijdens inloop-uren en ze houdt 

zich inhoudelijk bezig met 

fondsen en projecten. 

B) De stichting sluit aan bij de 

landelijke coalitie 

‘erbij’:www.samentegeneenza

amheid.nl/ 

C) De georganiseerde 

muziekavond is een succes. 

Het is een mooi middel tegen 

eenzaamheid. 

D) Muziek helpt mensen op 

allerlei manieren. Het verbindt 

mensen met elkaar. Een groep 

sombere mensen wordt erg blij 

van Hollandse zangers. Ze 

kunnen erbij wegdromen, even 

het piekeren vergeten. Muziek 

geeft ook vaak een positief 

geladen herinnering en de 

mogelijkheid hierover met 

elkaar in gesprek te gaan. Het 

lijkt velen goed te doen. Onze 

stichting organiseert deze 

muziekavond samen met Mike 

Dupree en Yerrol Sol en 

stichting Mekaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

file:///C:/Users/kdebb/Downloads/www.samentegeneenzaamheid.nl/
file:///C:/Users/kdebb/Downloads/www.samentegeneenzaamheid.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 Maart  

A) De stichting organiseert een 

wijkwandeling om het 

collectieve geheugen aan te 

wakkeren. Hierbij komt er voor 

weken gesprekstof los. 

Daarnaast merken we dat een 

wandeling bijdraagt aan 

vergroting van het onderlinge 

contact omdat deelnemers al 

wandelend gezamenlijk 

gedeelde ervaringen opdoen. 

 

B) Op foto B presenteert een 

van de bezoekers een zelf 

gebreid truitje met mutsje voor 

vrijwilligster Zinzi die werd 

bedankt voor haar verdiensten.  

C) Onze eerste: “Bring your 

own paasbrunch” is een feit; 

met grote vreugde en in 

overvloed aten we met elkaar. 

D) Gaan we een 

samenwerking aan met 

www.leergaloos.nl en matchen 

we twee ouderen aan een 

basisschool.Op de foto de 

oprichtser Jennet Boon en een 

van onze deelnemers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

D C 

http://www.leergaloos.nl/


 

 

 

 

 

 

 April 

A) De stichting maakt kennis 

met onze wethouder Maarten 

van Ooijen op de beursvloer 

Utrecht 

www.vcutrecht.nl/beursvloer-

utrecht 

 

B) Gaan we een 

samenwerking aan met een 

MaatschappelijkBetrokkkenOn

dernem betrokken 

onderneming, zo wil de AH 

niet alleen geld geven maar 

ook actief betrokken worden bij 

evenementen, om zo hun 

maatschappelijke impact te 

vergroten. 

C) twee vrijwilligers promoten 

de stichting op een wijkmarkt 

in Zuilen. Tevens blijkt onze 

aanwezigheid de 

samenwerking met 

ketenpartners en particuliere 

partijen te bevorderen.  

D) Deze meneer doet mee aan 

koekhappen. Samen met een 

bonte groep ouderen vierden 

we op ludieke en traditionele 

wijze Koningsdag. Onze 

ouderen gaven aan graag 

weer eens deze en andere 

oude spellen te doen.  

 

  

A B 

C D 

https://www.vcutrecht.nl/beursvloer-utrecht
https://www.vcutrecht.nl/beursvloer-utrecht


 

 

 

 

  

 

 Mei  

A&B) Een voorlichter van 

“gezondheid telt” vertelt op 

onze uitnodiging aan onze 

groep ouderen. Van deze 

bijeenkomst is een leuk filmpje 

gemaakt: 

www.rtvutrecht.nl/gemist/uitze

nding/ustad/ustad-

nieuws/20180221-1800/ 

C) Werkte we opnieuw samen 

met stichting Turning point die 

statushouders in contact 

brengt met ouderen om 

verhalen te delen. Met het idee 

dat er vooral ook veel 

overeenkomsten zijn met 

elkaar in plaats van alleen 

culturele, etnische of 

godsdienstige verschillen. Dit 

was een spannende ochtend 

waar veel vakkundige 

begeleiding bij nodig was om 

de gesprekken vruchtbaar te 

doen laten zijn. Zonder deze 

begeleiding had de kloof 

tussen deze twee groepen 

groter kunnen worden.  

D) Hield Homeophaat en 

wijkbewoonster Heleen Mossel 

een interactieve workshop 

voor onze ouderen. 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

A B 

C D 

https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/ustad/ustad-nieuws/20180221-1800/
https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/ustad/ustad-nieuws/20180221-1800/
https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/ustad/ustad-nieuws/20180221-1800/


 

 

 

 

 

 

 Juni  

A) Alma en coördinator Noortje 

namen deel aan de 

meerdaagse training: een 

‘’Mantelzorg vriendelijk 

Utrecht”. 

De training leert hoe 

mantelzorgers beter in beeld te 

krijgen en wat te doen om hen 

te ondersteunen. De eigen 

kracht van de cliënt staat 

voorop en wordt versterkt. De 

training bestaat uit drie 

bijeenkomsten. 

B) wijkagent en anderen gaven 

de tweede 

Weerbaarheidstraining voor 

ouderen in samenwerking met 

de gemeente Utrecht. Als 

sterkste effect van de training 

kwam naar voren dat de 

deelnemers zich mentaal 

sterker voelen en dat ze 

onveilige situaties beter 

herkennen. De praktische tips 

worden als erg bruikbaar 

ervaren door de ouderen. 

C) Lancering van het nieuwe 

project: ‘Oogcontact’. 

D) Deelname aan Wijkfeest 

straotproat zie: 

www.straotpraot.nl 

 

 

 

 

 

 

A B 

D C 

file:///C:/Users/kdebb/Downloads/www.straotpraot.nl


 

 

 

 

 

 Juli  

140 gasten bezochten onze 

buurtpicknick in het 

Julianapark. Deze picknick 

organiseren wij samen met 

Vecht en IJssel en Lieve de 

Key (Zuilen) . We doen dit voor 

en met al onze 

samenwerkingspartners uit de 

Sociale prestatie en 

Dagondersteuning subsidie. 

We benaderen en betrekken 

hier veel wijk partners in, zodat 

het festijn breed gedragen 

wordt. 

We hebben het over 

ontmoeting, zingeving en 

verbinding. We willen ook 

partijen betrekken die op het 

eerste gezicht niets met 

eenzaamheid te maken 

hebben. Zie hier Picnic en 

Bingo FM 

Dit zijn onverwachts leuke 

verrassingen die voor alle 

partijen wat oplevert. 

 

 

 

                        

 

 

 

 

A B 

C D 



 

 

 

 

 

 Augustus: 

A) Deze mevrouw had sinds 

haar jeugd niet meer op een 

schommel gezeten, tijdens ons 

uitje zag ze haar kans! 

B) Samia lakt hier nagels van 

een van de bezoekers. Samia 

hoort bij bij een nieuw 

wekelijks 

samenwerkingsverband met 

het ROC: 

welzijn.rocmn.nl/wijkleerbedrijf-

ondiep. Deze mbo-stagiaires 

leren zowel bij particulieren als 

bij organisaties, waardoor ze 

verschillende facetten van het 

vakgebied leren kennen. 

C&D) deelnemers van ons 

zomerfeest. Het zomerfeest 

organiseert de stichting om zo 

de lange dagen een beetje te 

doorbreken. Dames vanuit 

Ondiep kwamen met het OV 

naar Elinkwijk. In de 

zomervakantie zijn er veel 

organisaties die een pauze 

inlassen in hun 

activiteitenprogramma. Voor 

ouderen betekent deze pauze 

dat zij minder sociaal contact 

hebben. Gelukkig konden wij 

tijdens deze ‘zomerstop’ ook 

dit jaar weer doordraaien, dit 

waarderen de ouderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

D C 

https://welzijn.rocmn.nl/wijkleerbedrijf-ondiep.
https://welzijn.rocmn.nl/wijkleerbedrijf-ondiep.


 

 

 

 

 

 September  

A) Gaven ouderen danslessen 

in samenwerking met wijkkoor: 

de Hollandse noot. 

B) Deelnemers tonen onze zelf 

gemaakte Jam op het 

Zonfestival 

www.zimihc.nl/spotlights/zuilen

/agenda/zon-festival-5/ 

C) Professor Andries Baart 

geeft college over de 

presentiebenadering. 

Coördinator Noortje heeft de 

Masterclass Presentie en 

accountability met goed gevolg 

afgerond. 

De presentiebenadering is 

een manier van werken die 

de relationele 

afstemming tussen zorggever 

en cliënt als basis voor hulp en 

steun ziet. Goede zorg 

ontstaat vanuit het 

zorgvuldig aansluiten bij en 

afstemmen op de ander, en op 

wat hij of zij nodig heeft. 

D) Gingen we per tour-bus 

naar Volendam met onze 

ouderen. Blij met onze sponsor 

Fennema Coaches die het 

vervoer zo goed regelt. 
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http://www.zimihc.nl/spotlights/zuilen/agenda/zon-festival-5/
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 Oktober: 

A) Organiseerde de stichting 

een ouderendag met 

verschillende ondernemers uit 

de wijk en de Gemeente 

Utrecht die onze ouderen in 

het zonnetje zetten.  

Ouderen vinden sporten, 

bewegen en de deur uitgaan 

heel belangrijk. Het heeft wel 

bijna altijd aanmoediging 

nodig. Deze dag heeft 

samenwerking tussen 

ondernemers, sportschool en 

fysio versterkt, drempels voor 

onze doelgroep verlaagd. 

D) Gastvrouwen kozen hun 

eigen restaurant uit om lekker 

uit eten te gaan. Hiermee 

bedankt de stichting hen voor 

hun waardevolle inzet. 

Waarderen is maatwerk; 

vooral belangrijk is de 

persoonlijke aandacht en 

ondersteuning. 
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 November  

A) in deze hersftmaand 

bezocht onze kordate sociale 

wethouder Maarten V Ooijen 

ons tot onze blije verrassing. 

B) Onze coordinator poseert 

met Adelheid Roosen voor 

Toneelstuk de Thuislozen om 

zo de effecten van 

eenzaamheid onder ouderen 

op de (gemeentelijke) kaart te 

zetten 

C) Verbinden we jong en 

ouden zetten we de 

samenwerking verder in met 

de basisschool de Piramide 

D) The Colour Kitchen nodigt 

ons uit om ons te helpen Jam 

maken voor de verkoop. Ook 

werden recepten uitgewisseld.  

Onze ouderen zijn graag zinvol 
en nuttig bezig. We ontdekken 
dat ze steeds meer nadenken 
over een zinvolle invulling van 
hun leven, ook omdat ze hier 
steeds meer tijd voor hebben 
want ze worden veel ouder 
dan 20 jaar geleden. In onze 
gesprekken kwam vooral de 
vraag terug: “wat kan ik nog 
voor anderen betekenen en 
wat haal ik hieruit voor mezelf? 
Opvallend is dat veel ouderen 
zich graag praktisch nuttig 
willen maken om via deze weg 
bij te dragen aan de stichting. 
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 December : 

A) Vierden we Sinterklaas met 

lootjes en surprises. 

Tijdens het feest verkleedde 

een oudere dame zich als 

zwarte piet, echt een feest 

waar je nooit te oud voor bent! 

 

B) Gingen we met 4 ouderen 

en 6 kinderen uit de wijk 

Kerstkaarten maken bij 

verpleegtehuis Geuzenveste 

om zo voor velen een leuke 

middag te creëren. 

De samenwerking met een 

verpleegtehuis is bewust 

gekozen om zo de drempel te 

verlagen voor ouderen die nog 

thuis wonen om na te gaan 

denken over een eventuele 

vervolgstap wanneer hun 

situatie verder verslechterd. uit 

onze (inloop) gesprekken blijkt 

dat er veel vooroordelen 

bestaan over 

verpleegtehuizen. 

C&D) Organiseerden we in 

samenwerking met The Colour 

Kitchen on tour ons derde 

kerstdiner, dat werd bezocht 

door 130 ouderen. Het was 

een geweldige, smakelijke 

muzikale afsluiting van een 

bewogen jaar. Wij hopen dat u 

na het lezen van dit verslag 

een goed beeld heeft van onze 

stichting. 
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