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Directe gevolgen voor inwoners en bezoekers 1.

Ook op Caleidoz heeft de coronacrisis veel invloed. Er zijn gevolgen
voor onze bezoekers, onze activiteiten, onze bedrijfsvoering en voor
onze toekomst. 

We kijken nu anders dan in het voorjaar. Onze activiteiten, in kleine
groepen of individueel, gaan door, als dat veilig kan. We controleren de
luchtventilatie. We houden fysiek afstand. We verplaatsen activiteiten
naar grotere zalen. Medewerkers en vrijwilligers dragen een mondkapje
op de groepsbegeleiding. En we houden tussentijdse schoonmaakrondes
van tafels, stoelen, toiletten en spelmaterialen. Het vraagt wat meer
tijd, geduld en herhaling en het is best omschakelen, zeker voor de
deelnemers.Tijdens de activiteiten zien we ook de gezelligheid en
dankbaarheid van de mensen.

Op 10 november, de Dag van de Mantelzorger was er aandacht voor
mantelzorgen in corona-tijd. Mantelzorgers vertellen dat ze meer zorgen

hebben, angstiger zijn, maar ook genieten van de rust en van de tijd
samen met hun partner. 40 mensen bezochten de website om de

persoonlijke verhalen van mantelzorgers te lezen. 

CALEIDOZ EN CORONA

Het virus raakt natuurlijk ook onze -veelal kwetsbare- bezoekers op de
trefpunten, huiskamers en groepsbegeleiding. We hebben, zeker in het
begin, afscheid genomen van een aantal vaste bezoekers. Dat had veel
impact op de inloopgroep in Beumerskamp in Doesburg, de groep van
de huiskamer op de Maatjes en op de groepbegeleiding. Nog steeds zijn
er bezoekers die door ziekte een tijdje niet kunnen komen.

Ook horen we meer zorgen van mantelzorgers. De groepsbegeleiding
was lange tijd dicht. Het wordt zwaarder. We krijgen van mantelzorgers
meer vragen voor ondersteuning aan huis door vrijwilligers. Het aantal
matches is gesteden van 21 in 2019 naar 42 op dit moment. Het aantal
bezoekers op mantelzorgzevenaar.nl steeg snel van 72 in september
naar 209 gebruikers in de periode van 1 oktober t/m 10 november. 

Grote gevolgen voor onze toekomst 
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We voerden veel telefoongesprekken om
mensen op te beuren, te informeren en te
begeleiden. Daarnaast zien we dat oudere

bezoekers van de groepsbegeleiding, die lang
thuis zijn geweest in het voorjaar, met een
slechtere conditie terugkomen. We zien dat
hun bewegingen en hun geheugen slechter
zijn dan daarvoor. Mensen zitten minder 

goed in hun vel.

Veranderingen voor de beweegactiviteiten in Zevenaar

Na de eerste lockdown hebben we ervoor gekozen om een aantal
activiteiten over te dragen: de yogalessen, "meer bewegen voor ouderen"
en het zwemmen. Dit was een tegenvaller voor veel deelnemers in
Zevenaar. Manager Maikel Stolte ging eind augustus (zodra dat veilig kon)
in 4 bijeenkomsten met in totaal ruim 100 deelnemers en vrijwilligers in
gesprek om deze beslissing uit te leggen. In samenspraak met de
gemeente richt Caleidoz zich op die welzijnsactiviteiten (voor de meest
kwetsbaren) die mensen niet zelf kunnen organiseren.  Gelukkig worden
de activiteiten door de yogadocenten, de sportverenigingen en door het
Lentebad (van Ataro) overgenomen.

Groepsbegeleiding Doesburg naar Zevenaar

In mei hoorden de deelnemers uit Doesburg dat de groepsbegeleiding 
op Beumerskamp zou sluiten. Ze kwamen hier vaak al jaren. En er was
een gezellige en hechte groep ontstaan, dus dit was voor de mensen
géén fijn bericht. Ondanks dat het spannend was om naar een nieuwe
groep te gaan, kozen de deelnemers ervoor om aan te sluiten bij de
groep op de Hooge Bongert in Zevenaar. Ze hebben eerst de tijd nodig
gehad om ook hier hun plekje te vinden. Ze hebben inmiddels hun draai
aardig gevonden. Het is  fijn om te zien dat één van de deelnemers, die
eerst ook regelmatig meehielp op Beumerskamp, nu klusjes doet op de
Hooge Bongert.

Voor de deelnemers op de Hooge Bongert was het wennen aan een nieuwe
groep; samengesteld uit Doesburg en Zevenaar. Daarnaast is de locatie

verbouwd. Er zijn ook voordelen aan de veranderingen. Er is meer ruimte
gekomen om in groepjes te werken. Er is meer keuze en variatie in

activiteiten. 
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3. Enorme inzet van medewerkers en vrijwilligers

tekst invoegen

 

Tal van vrijwilligers stonden na de eerste lockdown weer klaar. Onze vaste
vrijwilligers werken weer op de groepsbegeleiding, de trefpunten, de
hulpdienst, de vrijwilligerscentrale en bij allerlei andere activiteiten. 

Er zijn ook mooie dingen ontstaan. De collega's binnen Caleidoz hebben
elkaar geholpen. Het werk veranderde bijna per week en mensen hebben
zich snel aangepast. Locaties zijn aangepast. Online trainingen zijn gevolgd.
Uit ieder team zit iemand in het Corona team. Dit team bespreekt alle
risico's en landelijke maatregelen en communiceert actief en transparant.
Voor veel vrijwilligers stopte hun werk ineens. En voor sommigen stopte ook
abrupt het contact met Caleidoz. Caleidoz was (te) druk bezig met de
lockdown en de vaste bezoekers. Maar ook de vrijwilligers blijken altijd
bereid om bij te springen en mee te veranderen. Hun flexibiliteit en inzet
zijn groot. 

De gemeenten Zevenaar en Doesburg hebben de vaste subsidies
gegarandeerd. Hierdoor konden onze professionals het lokale sociaal
werk blijven doen. We hebben online activiteiten verzorgd en veelvuldig
telefonisch persoonlijk contact gehad met vaste bezoekers. 

Door Corona hebben we desondanks financieel een lastig jaar. 
1. Lagere inkomsten voor de (bar)activiteiten. 
2. Hogere kosten door de coronamaatregelen. 
3. Minder deelnemers op de groepsbegeleiding. 

Ingrijpende maatregelen waren nodig om het verlies te beperken. De
groepsbegeleiding in Doesburg ging naar Zevenaar. En er is geen
groepsbegeleiding meer open in het weekend. De deelnemersbijdrage
voor de lunch is verhoogd. En we zijn zuinig waar dat kan. 

Vorig jaar spraken we onze reserves aan om te investeren in een betere
organisatie. Nu is dat om de tegenvallers te dekken. Deze komen
bovenop de aangekondigde bezuinigingen voor 2021: 6,5% in Zevenaar
en 14,9% in Doesburg (waarvan 1,7% door niet-indexering). Voor een
gezonde en toekomstbestendige organisatie brengen we bij de
gemeenten nogmaals het belang van prestatieafspraken voor drie jaar
onder de aandacht. Dit is nodig om te kunnen investeren in welzijn en
om op korte en lange termijn resultaat te boeken.  
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Jongerenwerk in corona-tijd is een uitdaging, maar eentje die we, samen
met de jongeren, graag aangaan! Onze activiteiten gaan door met
maximaal 30 personen, een inschrijflijst bij de deur en mondkapjes. De
nieuwe maatregelen worden goed opgepakt door onze bezoekers en
vrijwilligers. Complimenten hiervoor! 

De vraag naar activiteiten, bij zowel tieners als jongeren, is onverminderd
groot. Jongeren willen ook graag doorgaan met hun vrijwilligerswerk en
komen daarbij met creatieve, corona-proof oplossingen. Zo is op 't
Gelders Eiland de dropping op 9 oktober met 90 tieners door hen
vervangen door een avondspeurtocht met 3 tijdsloten waardoor alle 90
tieners -en meer dan 15 jongeren als vrijwilliger- konden meedoen.

Jongeren vervelen zich en daarom is het op straat weer wat drukker. In
overleg met de wijkagenten gaan wij de komende maanden vaker de
straat op. Op ’t Gelders Eiland gaan wij, samen met de jongeren en
wijkagenten, aan de slag met het creëren van een hangplek waar
jongeren ook daadwerkelijk mogen hangen. 

Online zijn wij als Caleidoz ook actief op Facebook, WhatsApp en Instagram. Alle
jongerenwerkers hebben ook een eigen account op Instagram. Zo vergroten we ons bereik en is
het makkelijker om ons persoonlijk te benaderen. En zolang de scholen open blijven, zijn we
natuurlijk ook te vinden op de locaties Landeweer en Heerenmäten van het Liemers College. 
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1. Subsidies uit Den Haag voor De Digitale Huiskamer  

In het voorjaar is de VWS subsidie binnengehaald voor De Digitale
Huiskamer van Caleidoz: 65 iPads beschikbaar voor inwoners van
Doesburg en Zevenaar. De iPads worden door inwoners kosteloos
gebruikt en vrijwilligers geven 1 op 1 begeleiding en uitleg. Dat is
nieuw: inwoners helpen inwoners bij het inzetten van "e-Health". En dat
doen ze met heel veel geduld.

Zodat nog meer inwoners de tablets gebruiken, hebben we hulp gezocht.
Gerrit Dijkerman van Spectrum Elan gaat ons helpen om met nog meer
partners samen te werken. Hij heeft veel ervaring op dit vlak. Via het
programma Zorg voor Innoveren van ZonMW hebben we een subsidie
ontvangen voor deze begeleiding. 

Een deelneemster heeft haar kind al 18 jaar niet gezien. Haar dochter woont in
Albanië. We gaan samen met de Computersoos contact leggen met haar dochter.

Zij kan haar dan via de iPad zien en spreken.

CALEIDOZ IN BEWEGING 

Op de Hooge Bongert wordt er nu op vrijdag door 4 van de 12 bezoekers
van de groepsbegeleiding gebruik gemaakt van de iPads. Ze gebruiken
de iPads om te puzzelen of voor een bingo. Maar het begint met het
leren om de iPad aan en uit te zetten, te typen en dingen op te zoeken
op internet. 

Er is 1x per week een cursus verzorgd door de Computersoos.
Binnenkort wordt dit 2x per week; een vrijwilliger van de Computersoos
wil deze extra cursus gaan verzorgen. Er zijn plannen voor leuke en
nieuwe informatie op de iPads. Vrijwilligers willen bijvoorbeeld bij een
herfstwandeling foto’s maken en deze als tentoonstelling in de iPads
zetten.

VERHALEN UIT DE DAGELIJKSE PRAKTIJK 
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2. Huiskamer van Caleidoz: De Maatjes  

3. Vrijwilligers volgen een training over psychische klachten 

tekst invoegen

 

 Er zijn inmiddels weer 18 inschrijvingen voor twee trainingen in november. Met
deze trainingen leren de vrijwilligers meer over psychische klachten bij bezoekers.

En ze leren ermee omgaan in de praktijk.

Vorig jaar begonnen we al met de training Mental Health First Aid (MHFA)
in Zevenaar. Deze cursus is voor vrijwilligers die willen leren omgaan met
deelnemers of bezoekers met psychische problemen. 

In september waren de vrijwilligers in Doesburg aan de beurt: voorzichtig,
in een kleine groep. De vier deelnemers zijn enthousiast en Caleidoz krijgt
positieve reacties over de organisatie en over de trainers van Twomorrow.
Deze trainers zijn zelf ervaringsdeskundigen. Dat wil zeggen dat zij zelf
psychische klachten hebben gehad. Ze weten dus waar ze het over hebben.
En ze zijn een voorbeeld voor onze vrijwilligers: juist met de nodige
levenservaring kun je een heel zinvolle bijdrage leveren.

Op de Maatjes komt een vaste groep bij elkaar die samen de dag
doorbrengt, leuke dingen doet en luncht. De Maatjes wordt elke vrijdag
bezocht door 12 bezoekers. Tijdens de eerste coronapiek is het tijdelijk
gesloten geweest. Mensen vinden het nu wel spannend, ook de
vrijwilligers maar iedereen vindt de dagbesteding zo belangrijk dat
iedereen komt. Natuurlijk op gepaste afstand, we zitten nu in de grote
ruimte. En met mondkapjes op zodra men van de plek afgaat. 

We houden nauw contact met de gemeente en het bestuur van de locatie
over de coronamaatregelen. De Maatjes is begin november een aantal
keer op de Hooge Bongert, omdat de wijkcentra twee weken dicht zijn.
Vanaf 25 november hopen we te starten met een tweede dag op de
woensdag. Er zijn al 10 nieuwe aanmeldingen voor een tweede groep
van 12. Daaruit blijkt wel dat de behoefte hiervoor groot is, zeker ook
nu in deze tijd.
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Jongeren blijven uitdagen in deze tijd is belangrijk en daarom bedenken
we nieuwe (corona-proof) activiteiten. De summerschool bleek te vroeg te
komen voor de jongeren. Dus ontwikkelen we de activiteiten door met
onze partners en zoeken naar een passende formule. In de herfstvakantie,
op 22 oktober, deed een groepje van drie mee aan de Survivalrun (8+), op
een buitenterrein aan de Hunneveldweg. 

Op 20 november, tijdens een studiedag van school, is er de workshop
Positieve Gezondheid (14+). In deze workshop staat bewustwording over
het eigen leven centraal en worden jongeren gestimuleerd om zelf de
regie in handen te nemen. Nu het leven van jongeren er toch echt wel
anders uitziet, is deze workshop helemaal relevant. 

4. Nieuw voor jongeren:  survivalrun, workshop & coaching

De coaching gaat uit van de EIGEN WIJSHEID van de jongeren. Ze  kiezen de coach die bij hen
past. Ze bepalen ook of de coaching eenmalig is of langer duurt. We hebben drie heel diverse -
vrijwillige - coaches gevonden. Personen, die coachen vanuit hun eigen ervaring; in het leven en
in hun werk als ondernemer, politicus of manager in Zevenaar. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen
met nieuwe contacten, een sollicitatietraining of bij een lastig gesprek.  
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6. Inloop Doesburg in de welkom-film van de Gemeente

tekst invoegen

 

Na de sluiting tijdens de lockdown zijn we op 25 mei weer met de
groepsbegeleiding open gegaan in Lobith. Gelukkig kunnen we gebruik
maken van de grote ruimte in het Dorpshuis. Dus afstand houden is hier
geen probleem. Al ziet het er soms wat ongezellig uit zo ver uit elkaar,
met deze voorzorgsmaatregelen kunnen we open blijven. 

Ook op de groepsbegeleiding komen alle bezoekers, tenzij ze verkouden
zijn: dan moeten ze thuis blijven. We hebben wel gezien dat de
tijdelijke sluiting de bezoekers geen goed heeft gedaan. We zagen
geestelijke en lichamelijke achteruitgang. Gelukkig dat we nu iedereen
weer op deze ruime locatie kunnen ontvangen. 

We waren al in een veranderproces met onze groepsbegeleiding;
hiermee zijn we verder gegaan. We bieden voor iedereen andere
bezigheden aan. Van meubels opknappen, creatief bezig zijn, bewegen
tot een woordpuzzel. En natuurlijk het stimuleren van de sociale
contacten met de mensen uit hun eigen omgeving. 

5. Groepsbegeleiding Lobith neemt alle ruimte  

Caleidoz versterkt de Servicedesk. 
De Servicedesk is de spil van de organisatie en het 1e aanspreekpunt voor alle

welzijnsvragen. De Servicedesk wil constant verbeteren, zodat zij de inwoner, de
mantelzorger, de vrijwilliger nog beter ondersteunen. Ze is de verbinding tussen de

inwoners en sociaal werkers. Ze houdt ook de nieuwe website up-to-date. 

Op Beumerskamp in Doesburg is al heel lang een actieve groep
inwoners, die vaak samen komt. Om te biljarten, allerlei handwerk te
doen en elkaar te ontmoeten. De vrijwilligers volgen nu ook een
training voor bedrijfshulpverlening. En er is voldoende ruimte. Naast
gezellig, is het dus ook veilig op Beumerskamp. En als het nodig is, dan
zijn de (vrijwillige) ouderenadviseurs en de vaste activiteitenbegeleider
dichtbij.

De gemeente Doesburg brengt de inloop in beeld in haar film voor
nieuwe inwoners. Daar zijn we trots op. De film kunt u bekijken op de
website van de gemeente www.doesburg.nl/welkom.



ALGEMENE INFORMATIE
Luciënne Uffing, Beate Lammers,
Patricia Groenenstijn, 
servicedesk@Caleidoz.nl

BESTUURSSECRETARIAAT
Christie Engelberts
c.engelberts@caleidoz.nl

MANAGER 
Maikel Stolte
m.stolte@caleidoz.nl

BESTUURDER 
Karlijn Hillen
k.hillen@caleidoz.nl

TEAMS 
locaties en activiteiten
www.caleidoz.nl

Deze update wordt gedeeld 
met de vrijwilligers van Caleidoz,
de gemeenteraden, de colleges
B&W en de ambtenaren Sociaal
Domein van gemeenten Zevenaar
en Doesburg.

De Servicedesk vergroot de bereikbaarheid van Caleidoz.  

De Servicedesk is aanwezig op 
maandag t/m vrijdag van 9.00 uur t/m 14.00 uur. 

Je kunt de servicedesk bereiken op nummer 0316 24 32 04 
of via mail servicedesk@caleidoz.nl.


