Lintjesregen!
Jaarverslag 2021

Voorwoord
Het Jaar van de Erkenning. Beter kan ik 2021 niet omschrijven. Met ons 5-jarig
jubileum vierden we ons bestaansrecht. Een prachtige mijlpaal die extra kracht
werd bijgezet met een lintje in de orde van Oranje Nassau. Een kroon op het werk!
Corona onderstreepte ook afgelopen jaar weer hoe belangrijk Oog voor Utrecht
is voor de grote groep (eenzame) ouderen die Utrecht kent. Door het wegvallen
van het fysieke contact met familie en vrienden, steeg de vraag naar gezelschap
van onze vrijwilligers enorm.
Net als in 2020, weerhield corona ons ook in 2021 niet van ‘ondernemen’.
Binnen de geldende maatregelen ontvingen we onze deelnemers tijdens de
inlopen, organiseerden we 1-op-1 lunches en onderhielden we telefonisch
contact. We organiseerden balkonserenades, frisse neus-wandelingen en
zorgden voor veel vertier.

Allemaal mogelijk gemaakt door onze tweehonderd vrijwilligers.

Stuk voor stuk getraind in het bieden van gezelschap binnen de geldende
richtlijnen. Dankzij hun zorgvuldige en flexibele instelling bleven we in contact
met onze deelnemers, de belangrijkste voorwaarde om eenzaamheid en
kwetsbaarheid tegen te gaan. Wat mij betreft verdienen ze allemaal een lintje.
Noortje Rozema, Directeur Oog voor Utrecht.
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Over oog voor Utrecht
Wijkinformatiepunt
Ouderen kunnen drie ochtenden in de week terecht
bij locaties in Noordwest Utrecht tijdens de inlopen.
Daarnaast zijn we wijkinformatiepunt. Voor de
eerstelijnszorg zijn we doorverwijzers en verbinders.
We leveren flyers en kennis over de sociale kaart.
Belangrijke spelers in het veld, zoals geestelijk
verzorgers, Buurtteam-medewerkers en de
gemeente, stellen zich bij ons voor.
Presentie
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De Stichting werkt vanuit de presentiebenadering.
Dat is een manier van werken die de relationele
afstemming tussen zorggever en deelnemer als basis
voor hulp en steun ziet. Goede zorg ontstaat vanuit
het zorgvuldig aansluiten bij, en het afstemmen op
wat de ander nodig heeft. De activiteiten worden in
samenspraak en op maat gekozen. Naast voldoende
ruimte voor een goed gesprek, een spelletje en een
lekkere kop koffie, komen ook verschillende maatschappelijk gerelateerde onderwerpen aan bod, zoals
weerbaarheid van ouderen en gezond ouder worden.

Terugblik 2021
Door corona kon veel familie onze deelnemers niet bezoeken. Of ze
durfden - uit angst voor besmetting - eenvoudigweg niet naar naar hun
ouders, broers of zussen. Hierdoor werd ons werk extra belangrijk. Dat
zagen we ook terug in de vraag naar gezelschap. En naar (complexere)
hulp en advies. Dat ze ook deze hulp durfden te vragen, heeft alles te
maken met de vertrouwensband die deelnemers hebben
opgebouwd met Oog voor Utrecht.

VERDUBBELING STAGIAIRS
Dat het belang en effect van ons werk niet onopgemerkt
bleef, bleek uit een stijging van het aantal deelnemers
en vrijwilligers. Ook het aantal stagiaires verdubbelde:
van 10 naar 22 personen. Vanaf juli kregen we extra uren
van de gemeente Utrecht om alle uitbreidingen ook te
kunnen bolwerken en ons goede werk voor te zetten.
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#lintje

Het bieden van gezelschap en tegelijkertijd het volgen
van de coronarichtlijnen zorgde voor extra uitdagingen.
Met veel kunst- en vliegwerk slaagden we erin om in
contact te blijven met onze deelnemers. Onder meer
door regelmatig even te bellen, met een 1-op-1-lunch,
koffiedate, frisse neus-wandeling, balkonserenade noem
maar op.
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Het verhaal van een maatje
Vrijwilliger Lise Schregardus is sinds twee jaar
maatje van Cees.
“Ik wilde mijn talenten kwijt in
iets anders dan alleen mijn werk”,
verklaart Lise waarom ze zich
aanmeldde bij Oog voor Utrecht.
Een tijdlang bezoekt Lise de
inloopochtenden om kennis te
maken met de deelnemers en om
te zien met wie ze een klik heeft
voor de één-op-één- contacten.
“Je uiteindelijke maatje moet niet
telkens denken: heb je haar weer.
Of dat ik zelf denk: ik moet weer.
Er moet echt sprake zijn van een
match.”

“Hij is het
type ruwe
bolster,
blanke pit”

Ze raakt aan de praat met Cees
die honderduit vertelt over zijn volière met parkieten.
“Hij is het type ruwe bolster, blanke pit.” Het leven heeft
wat glans verloren na het overlijden van zijn vrouw drie
jaar geleden. “De dagen kunnen lang duren als je ineens
alleen bent.
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Dan is het fijn als er iemand langskomt voor een bakkie
aan wie je je verhaal kwijt kunt”, legt Lise uit. “Cees vertelt de prachtigste verhalen over vroeger. Ik zie door zijn
ogen hoe de stad is veranderd.”
In het pré corona tijdperk gingen de
twee er regelmatig op uit. “Meestal richting Rivierenwijk, waar hij is
opgegroeid. Ondanks dat hij zich
nooit zo uitspreekt, weet Lise dat hij
het waardeert dat ze er voor hem is.
“Toen we door corona via beeldbellen
contact moesten houden, stonden de
tranen in zijn ogen. Hij vertelde me
dat hij het zo erg vond allemaal. Dat
raakte me enorm.”

Activiteiten 2021
(BEL)MAATJES
Door het wegvallen van de huishoudelijke hulp door corona waren
sommige deelnemers ontredderd. Het onderstreept maar weer eens de
belangrijke sociaal-emotionele functie die huishoudelijke hulp heeft.
Waar voorheen de bijzonder kwetsbaren die kampen met eenzaamheid
een maatje wilden, wilden nu nagenoeg alle deelnemers een maatje.
Voor gezelschap of een belletje op zijn tijd.
DERDE LOCATIE
Gelukkig konden we - met inachtneming van de gelden maatregelen - aan die vraag voldoen. We zijn het hele jaar open geweest. En in
samenwerking met Mitros hebben we zelfs een derde locatie geopend!
95% van de ouderen die normaal kwamen, bleven ons ook nu trouw
bezoeken.
VAN VR-BRIL TOT APPELTAARTCONCERT!
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We organiseerden van alles. Een kleine greep: barbecue, workshop
‘Virtueel op reis met een VR-bril,’ schilderen in het Julianapark, bloemschikken, dagje uit naar Volendam, appeltaartconcert, optreden van de
Anitaas… We haalden alles uit de kast! Natuurlijk deden we ook mee
met de Beweegweek, Week tegen Eenzaamheid en het Stadsdiner.
Voor meer voorbeelden van activiteiten kijk op bladzijde 12.

BON VOYAGE!
On The Move & Virtual Reality VR kwamen op
bezoek met hun VR-brillen. De ouderen mochten
zelf kiezen welk land of stad ze wilden bezoeken
en reisden - met bril op - naar alle uithoeken
van de wereld.

PROEFTUIN
Als corona één ding heeft duidelijk gemaakt, is dat Oog voor Utrecht een proeftuin is voor sociale innovatie.
Door het opgebouwde vertrouwen tussen de deelnemers en vrijwilligers, staan deelnemers open om deel te
nemen aan uiteenlopende pilots en acties. Zoals de VR-workshop en de training ‘Veilig online’. Ook namen onze
deelnemers deel aan het onderzoek ‘GECK OP U’ van het UMC over de effecten van corona op ouderen. In het
politieke veld gingen we de dialoog aan over de veranderingen in de zorg. En we hebben ons ingezet om de
uitgestelde zorg (coronapas) en de huishoudelijke hulp weer op gang te krijgen. Van Michael Kroonbergs van
Denuk kregen we het podium om hier iets over te zeggen in een publicatie:
https://denuk.nl/veel-ouderen-kunnen-niet-aan-coronapas-komen-ze-vallen-weer-buiten-de-boot/
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OOGAPPELTJESJAM
Van onze zelfgemaakte Oogappeltjes-, Toffe Peren- en Ouwe bessenjam verkochten we afgelopen jaar maar liefst
500 potjes. Op bestelling en via de delicatessenwinkel van Familie van Rijk.
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MUZIEK EN DANS OP ‘T PROGRAM
De zinnen verzetten en de beentjes van de vloer: Ook in
2021 stonden muziek en dans op ‘t program.
Chi running-instructeurs leerden onze deelnemers hoe we
veilig kunnen vallen, zonder iets te kneuzen of te breken.
De Stichting Utrechts Requiem droeg verhalen van mensen
met een psychische kwetsbaarheid voor op muziek van
hedendaagse componisten. Stichting ‘t Sticht verzorgde
een dansworkshop, zelfs te doen vanaf een stoel.
En tijdens de Culturele Zondag traden de Anitaas op en
genoten we van zangduo Gera en Margret van De Zonnetjes.
Mike Hofstede bracht het levenslied ten gehore tijdens het
Outbreak Sun Festival.
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DEMENTIE, HET ZAL JE MAAR OVERKOMEN
Gonny Stoel, gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie, gaf
voorlichting over dementie. Om de ziekte beter te leren begrijpen, te
herkennen én bespreekbaar te maken. Via een oefening ervoeren de
deelnemers hoe vreselijk verwarrend deze ziekte is. Ook keken we
samen de zeer aangrijpende documentaire ‘Wei. Zorgen voor pap’.
#HEELZUILENVERSIERT
Om de (door corona) kale Koningsdag toch nog een beetje op te
leuken, riepen we de actie #heelzuilenversiert in het leven. Samen met
zes andere zorgorganisaties in Noord-West Utrecht, basisschool CBS
De Piramide en studenten van de Hogeschool
Utrecht riepen we op om ‘aan te haken’ bij
‘buurtbreien’. We versierden heel Zuilen en
Ondiep. Bomen, lantaarnpalen en hekwerken
kleedden we kleurrijk aan.
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No wWoaeinsstdag, dornt dheertdag

#lintje

Ook ontvingen 250 ouderen een ‘koninklijk’
verrassingstasje bomvol lekkernijen en
uiteenlopende informatie over wat er te
doen is in de wijk. Zeven zorgorganisaties
in Noordwest Utrecht en Albert Heijn vulden
het tasje. Huis-aan-huis verspreide informatie
is soms de enige manier om ouderen te
bereiken omdat ‘online gaan’ voor sommigen
nog moeilijk is.
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Een dag uit het leven van een deelnemer
“Toen ik mijn vrouw in 2018 verloor, hoefde het allemaal niet meer voor
mij. Het Buurtteam wees mij op het bestaan van Oog voor Utrecht en
stimuleerde me om me aan te melden voor een maatje. Na lang wikken
en wegen durfde ik de stap te zetten. Na de intake mocht ik als een soort
hospita mijn maatje uitkiezen. Heel bijzonder. Ik koos voor een jonkie die
hier net is komen wonen. Ik wilde haar wel wegwijs maken in de wijk. Ik
kijk nu steeds enorm naar uit naar onze ontmoetingen.”

Veilig on

#lintje

line
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“Ik kijk nu steeds
enorm naar uit
naar onze
ontmoetingen.”
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ACTIE

DATUM

ACTIVITEIT

Actie 1

14 februari

Brachten we 250 prachtige rozen langs de deur bij onze ouderen

Actie 2

4 maart

Gaf Annemarie van Fysio HD VALPREVENTIE

Actie 3

26 maart

Volgden we een training Zingeving bij ouderen door ZIN in Utrecht

Actie 4

23 april

Koningsdag buurtbreien met honderden ouderen tijdens de actie Ik+Jij+Wij #Heel Zuilen Versiert

Actie 5

4 mei

Bevrijdingsfestivaltasjes met vlaggetjes, Vergeet-me-nietjes en een brief van onze wijkwethouder Klaas Verschuure.
Mede mogelijk gemaakt door het wijkbureau

Actie 6

12 mei

Optreden de Zonnetjes bij Woongroep Zuilenstein

Actie 7

2 juni

Dansworkshop van Stichting ‘t Sticht

Actie 8

10 juni

Sloten we de collegereeks af van Stichting Oud geleerd Jong gedaan

Actie 9

9 juli

Bezochten we stichting Appeltaartconcert

Actie 10

14 juli

Optreden van Hans Leeman en Mike Hofstede tijdens de zomerbarbecue in Ondiep

Actie 11

23 juli

Tweedaagse tour naar het Volksbuurtmuseum

Actie 12

7 september

Oog voor Laaggeletterdheid in samenwerking met de Anitaas en Digitaalhuis

Actie 13

10 september

Vervroegde Culturele zondag met de Anitaas #kunstalsmedicijn

Actie 14

27 september

Openden we de hulpdienst voor vragen over de Corona-app

Actie 15

6 oktober

Lustrumfeest

Actie 16

12 oktober

Voorstelling tijdens Kinderboekenweek ‘worden wat je wil’ in samenwerking met theater Sprits producties en Zimihc theater

Actie 17

15 oktober

Naar de voorstelling ‘Flat’ in ZIMIHC Zuilen geweest

Actie 18

17 oktober

Deden we mee met ‘Het grote Utrecht stadsdiner’. Vrijwilligers maakten pannen vol Vijfschaft en deelden die uit.
Op sommige plekken werd samen gekookt en gegeten

Actie 19

22 oktober

Spelletjesmidddag gesponsord door NLCARES via crowdfunding

Actie 20

14 tot
24 december

Kerstdiner voor twee-10 daagse aan huis. De maatjes aten een kerstdiner met hun deelnemer, gesponsord door
The Colour Kitchen en Van de Weerd Horecamakelaar

Actie 21

31 december

Oliebollenactie gesponsord door Jette en Ivan

Wat heb
zoal ge ben we
daan?

KERSTDINER 10-DAAGSE
Een bijna eeuwenoude traditie van Oog voor Utrecht, het kerstdiner
voor ouderen op de laatste donderdag voor kerst. Door de coronamaatregelen moesten we het geplande diner op donderdag 24
december helaas afgelasten. Maar omdat het belang van samen kerst
vieren – juist in deze pandemie – zo groot is, wisten we toch een manier
te bedenken om onze ouderen een onvergetelijk kerstdiner aan te
bieden. Op 14 december ging ons 10-daagse Kerstdiner voor Twee van
start. In de aloude samenwerking met The Colour Kitchen en
Van de Weerd Horecamakelaars.
THUIS BIJ DE OUDERE
Van 14 tot 24 december bezochten alle (bel)maatjes van Stichting
Oog voor Utrecht hun ouderen met een tas vol heerlijks om samen van
te genieten. Thuis bij de oudere. Uiteraard met inachtneming van alle
geldende maatregelen en met extreme voorzichtigheid. Een schot in de
roos. Het even samen zijn bleek nog veel belangrijker dan de maaltijd.
Voor veel van onze vrijwilligers viel er met het bezoek veel op z’n
plek, om ze nu echt een kijkje in iemands persoonlijke leefwereld
kregen. Zeker voor de belmaatjes was het best een grote stap om
letterlijk bij iemand achter de voordeur te komen. Maar het bleek
meer dan de moeite waard!
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Onze vrijwilligers
Gastvrouwen, chauffeurs, bouwers, creatievelingen,
bloemschikkers, tafeldames, voorlichters, zangers,
breiers, een jurist, bestuur, redacteur en een
vormgever…. zonder onze 200 vrijwilligers
geen Oog voor Utrecht!
Ze zijn onmisbaar. Daar staan we bij stil tijdens
ons jaarlijkse kernteam Ondiep - vrijwilligersetentje.
Een waar smulfeest. Echt een avondje in de watten
gelegd! Het team blijft maar groeien. Dat alleen
al was een feestje waard!
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Nyncke

Bestuurswissel en uitbreiding
Het bestuur van Oog voor Utrecht nam afscheid van Carolien Satink. We bedanken haar
voor haar inzet en betrokkenheid als penningmeester en bestuurslid.
Door ons steeds maar uitbreidende werk ontvingen we extra subsidie waarmee we ook
professionele krachten konden binnenhalen! Nycnke Kramer (bestuurslid), Marloes te Riele
en Renette Niekerk stellen zich kort voor:

Marloes

• Nyncke Kramer werkt als studieadviseur bij de Universiteit Utrecht en heeft hierdoor
veel contact met studenten. Via Oog voor Utrecht komt ze in contact met een heel andere
generatie: de ouderen. En leert ze de stad Utrecht op een heel andere manier kennen.
Thema’s eenzaamheid en ouderen gaan haar aan het hart. Als bestuurslid wil ze graag
een positieve bijdrage leveren aan de vermindering van eenzaamheid onder ouderen.
• Marloes te Riele, moeder in de tropenjaren van 2 zoons, woont sinds 2004 in Zuilen.
Ze werkt samen met Noortje aan subsidieaanvragen, het jaarverslag, rolt projecten uit,
en ondersteunt organisatiebreed. Ze draagt graag een steentje bij aan een waarderende
beeldvorming van ouderen. “We willen allemaal oud worden, toch? Maar niet zíj́n..”
• Renette Niekerk, echte Utrechtse en ‘Ondiepster’ sinds 10 jaar. Renette coördineert sinds
juli 2021 de inloop van Oog voor Zuilen in de Sweserengh. Ze organiseert spelletjes, praatjes
en wandelt aan de hand van ‘foto’s van toen’ met ouderen door de wijk. Samen met haar zus
was ze mantelzorger voor haar moeder. Ze weet goed wat eenzaamheid inhoudt. “Ouderen in
de wijk met elkaar verbinden, aandacht geven en samen leuke dingen doen, daar ga ik voor!”
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Renette

De wekelijkse ontmoetingen van
Dries en Hans
Dries Lawrence is sinds 2021 maatje voor Hans. Dries
zag met eigen ogen hoe zijn oma door haar steeds
kleiner wordende sociale kring achteruit ging met haar
gezondheid. Toen hij tijdens corona meer tijd kreeg,
wilde hij iets doen voor ouderen. Hij had direct een klik
met de mentaal scherpe Hans. Ze werden maatjes.
“Hans kijkt iedere week uit naar onze avond. Daar doe
ik het voor. Eén keer in de week rijd ik hem naar het
buurtcentrum en gaan we biljarten. Of we
kijken een film.”
Hans is 86 jaar. Met het maken van een
planning of het regelen van een taxi heeft
hij moeite, maar ‘in het hier en nu zijn’
gaat hem goed af. “Hij vertelt graag over
vroeger. Als jong volwassene werkte hij
in de mijnen van Afrika. Toen hij geen
vervolgbaan kreeg, runde hij een boerderij
in Afrika. Zoals het toen was, kennen we
het niet meer terug. Dat is heel boeiend
om te horen.”
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”Hij vertelt
graag over
vroeger”

Oog voor Utrecht in cijfers

Wekelijks...

•

250 ouderen

•

dronken er 90 maatjes koffie.

•

200 vrijwilligers

•

aten er 30 maatjes een gebakkie met ouderen.

•

22 stagiairs

•

kregen 130 deelnemers een maatje over de vloer.

•

500 potjes Oogappeltjesjam

		

In totaal 250 deelnemers per actie.

•

130 bijeenkomsten

•
		

belden 90 actieve (bel)maatjes met ouderen
of deden een boodschap voor hen.

Oliebolle

#lintje

nactie
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Lustrum
Tijdens de Week tegen Eenzaamheid vierde Oog voor
Utrecht haar vijfde verjaardag! En hoe! De Anitaas hostten
een wervelende show, live gestreamd vanuit Zimihc
Zuilen. Tweehonderd - met een laptop en borreltas
uitgeruste - studenten van het ROC Midden Nederland
bezochten onze ouderen om samen het feest online te
volgen. Er was zang, dans en onze eigen gastvrouw
Elisabeth van Straten verzorgde een beweegles als
gezonde tegenhanger voor de borrelhappen :-). Dank
aan alle sponsors die dit mogelijk maakten: Hans van
Capgemini, Driessen Food, Brouwerij De Leckere,
Familie van Rijk en The Colour Kitchen. Het werd een
onvergetelijk feest.
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Fondsen
Het scala aan activiteiten dat wij jaarlijks (mogen) organiseren is
alleen mogelijk dankzij (financiele) steun van de gemeente Utrecht,
fondsen en samenwerkingspartners. We danken de volgende
organisaties voor hun (financiele) bijdrage:
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• Gemeente Utrecht
• Buurtfonds Postcode Loterij
• RIKI stichting

• Bavo stichting
• Stichting Elise Mathilde Fonds

Samenwerkingspartners:
• Het Leger des Heils
• De Dame
• Dock
• Burennetwerk Zuilen
• Vrijwilligerscentrale
• Bibliotheek Zuilen
• Buurtwerkkamer de
Verbinding
• De Wilg
• Lister
• Zorgtrecht
• Buurtteam Zuilen en Ondiep
• Stichting De
Tussenvoorziening

• NIZU
• GEZ (Gezondheidscentra
Zuilen en Ondiep)
• Mitros
• Portaal
• Kracht van Zuilen
• Fysiotherapiepraktijk HD
Stichting Oud geleerd jong 		
gedaan
• Spelendergrijs

Social media
Oog voor Utrecht is te vinden op:

Contactgegevens:
Oog voor Utrecht
06-42256732
info@oogvoorutrecht.nl
www.oogvoorutrecht.nl

Dit jaarverslag is mede tot stand
gekomen met de vrijwillige bijdrage van:
Concept en tekst: prachtig.
Ontwerp: Buro Buro Grafisch Ontwerp

