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Het is de tijd van het jaar. We wensten elkaar het allerbeste. Een goede gezondheid. Een fijn
gezinsleven of een leven met fijne sociale contacten? Een hoop geduld. Een snel vaccin. Een sprankje
hoop op de zomervakantie. Nou vooruit dan, op een terrasje in de zon. En dan kijk je naar het nieuws.
Naar zoveel onrust, terwijl je al genoeg aan je hoofd had. En deze week was er weer een 
 persconferentie. Het valt niet mee.  

We hebben er allerlei taken bijgekregen. Thuisleraar, thuissporter, thuiswerker. We hebben dus van
alles bijgeleerd. Jongeren volgen hun online lessen; saai! Er worden twee keer meer kaarten
verstuurd; echte kaarten van papier met een postzegel. Buren koken voor elkaar en zien naar elkaar
om. Mantelzorgers blijven hun naasten verzorgen; dat is vaak nog intensiever.  

We sprongen voor elkaar in. We zijn gegroeid. En die groei nemen we mee naar nu. Want ook al is het
moeilijk, we blijken te kunnen groeien. En juist als het moeilijk wordt, helpen we elkaar om ervoor te
gaan. Ook als je hulp nodig hebt, dan staat je eigen zelfstandigheid en vrijheid voorop. Je wilt niet
dat anderen voor jou invullen/keuzes maken.  

Zo willen we groeien bij Caleidoz. We zoeken naar een serieuze samenwerkingspartner. We starten
nieuwe projecten samen met andere organisaties in de Liemers. We investeren in onze eigen
opleiding en ontwikkeling. Welke rol je ook hebt, je bent welkom! Wie je ook bent, je bent welkom!
Wat je (ons) ook wilt leren, je bent welkom!  
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Het is de tijd van het jaar

Tijdens deze hele coronacrisis staat de veiligheid van onze bezoekers, medewerkers en vrijwilligers
voorop. 

Na een positieve coronatest bij een deelnemer en medewerker hebben we  besloten om locatie de
Hooge Bongert van donderdag 14 januari t/m dinsdag 26 januari te sluiten. Iedereen is inmiddels
geïnformeerd. Medewerkers en vrijwilligers zonder klachten zijn uit voorzorg getest.  

De bedoeling is dat De Hooge Bongert weer opengaat voor de dagbesteding op woensdag 27 januari. 
Natuurlijk houden wij ons samen aan alle richtlijnen.

"WE ZIJN GEGROEID EN DIE GROEI NEMEN WE MEE NAAR NU" 

CORONA NIEUWS - VEILIGHEID STAAT VOOROP

En gelukkig hebben we veel vrienden, bezoekers, vrijwilligers, partners en
helpers. Er is een vaccinatieplanning. Onze mensen die werken op de
dagbesteding zijn snel aan de beurt. En er zijn jaarplannen van de
zelfstandige teams van Caleidoz. Betrokken mensen en hoopvolle plannen
zijn er altijd. Dat is de tijd van het jaar.
Karlijn Hillen, directeur-bestuurder
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Jongerencentra zijn open 
Op maandag 14 december ging Nederland in lockdown en inmiddels is deze lockdown verlengd tot 9
februari. Gelukkig houdt het jongerenwerk ruimte om er te zijn voor de kwetsbare jongeren!  

Die ruimte is extra belangrijk in een tijd waarin we zien en horen dat Corona een grote invloed heeft op
de jongeren. Het normale leven wordt steeds meer gemist, isolement en eenzaamheid wordt groter. 

Beide jongerencentra blijven tijdens de lockdown open, al is het wel met een aantal beperkingen. Zo
mogen er maximaal 3 jongeren tegelijkertijd zijn en is vooraf aanmelden verplicht. 

De openingstijden voor de jongerencentra zijn: 
De Sfinx 
* dinsdag, woensdag, vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur 
* donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur 
4ALL
* woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur 
* vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

Voor iedereen vanaf 10 jaar: online activiteit voor jongeren 
Naast deze openstelling, organiseert het jongerenwerk ook 2x per maand een Online Activiteit, zoals een
Bingo of “De 33”. Iedereen vanaf 10 jaar kan hieraan meedoen. Een groep jonge vrijwilligers is daarnaast
bezig om een aanvraag te doen voor de Wintergames. Met deze subsidie kunnen er in de
voorjaarsvakantie extra activiteiten (buiten) georganiseerd worden. Ook bij het opstellen en organiseren
van de Online Activiteiten zijn jongeren actief betrokken.

Het "Hok" op Landeweer is open!  
Het Jongerenwerk op School gaat door tijdens de lockdown. Wij zijn van maandag t/m vrijdag te vinden in
ons "Hok"(locatie Landeweer) van 11.00 uur tot 13.00 uur.  De leerlingen die naar school moeten, weten
ons te vinden! In het netwerkoverleg is ingebracht dat er zorgen zijn rondom 1e en 2e jaars leerlingen.
Naar aanleiding van dit signaal heeft het jongerenwerk besloten het Hok ook open te stellen voor deze
groep leerlingen. Het Hok is open voor leerlingen die behoefte hebben om even een praatje te maken,
even het huis uit, even iets anders…  

Heeft een jongere behoefte aan een één-op-één gesprek, dan kan dat! Onze individuele
coaching/begeleiding gaat door en dit mag gelukkig ook live plaatsvinden! Wij merken dat de behoefte
aan persoonlijk contact groter wordt en zijn blij dat wij dit nog mogen en kunnen bieden. Het
jongerenwerk heeft ook via Social Media bijna dagelijks contact met de jongeren.

"ONZE INDIVIDUELE COACHING/BEGELEIDING GAAT DOOR EN DIT MAG GELUKKIG OOK LIVE PLAATSVINDEN!" 

  Jongerenwerk open tijdens de lockdown



De 24 deelnemers van Samen Sportief hebben tot 1 maart a.s. winterstop. Daarna gaan ze weer van start
en  houden daarbij natuurlijk rekening met de actuele Corona-maatregelen. Bijvoorbeeld door met
kleinere groepen te werken. De vrijwilligers draaien deze wekelijkse activiteit volledig zelf. De partners
Liemers Breedtesport, Caleidoz, RIBW en Zozijn zorgen voor de randvoorwaarden waarvoor de
vrijwilligers zelf niet kunnen zorgen, zoals de financiële bijdrage voor huur en sportcoach. Het
vrijwilligersteam toonde in 2020 steeds weer opnieuw hoe wendbaar en flexibel ze is! De
randvoorwaarden waarmee ze te maken hadden, wisselden keer op keer en ondanks Corona zetten ze
alles op alles om te doen wat wél kon. Daarmee gaan ze dus gelukkig in 2021 door. Met de deelnemers
houden ze ook in periodes van lockdown contact.

Carla Winters, activiteitenbegeleider bij Caleidoz, was de afgelopen week actief op drie Trefpunt-locaties.
De Trefpunten gaan nog steeds door en dat is maar goed ook.
Carla: “Ondanks de ‘Corona-angst’ die heerst bij een aantal bezoekers is de opkomst telkens best hoog.
Mensen vinden het fijn om elkaar te zien en te spreken. Iedereen houdt zich goed aan de afspraken: een
mondkapje dragen, die af mag zo gauw je gaat zitten en handen desinfecteren. Ook de 1,5 meter is geen
probleem".
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"DE BEHOEFTE OM TE PRATEN IS HET GROOTST"

"Alles doen ze om toch maar te kunnen komen. De meesten geven
aan dat het zo saai en eenzaam is in deze tijd en dat ze graag
willen weten hoe het met iedereen gaat. De behoefte om te praten
is het grootst. Er hoeft verder niet zoveel gedaan te worden. Dat
komt later wel als alles weer 'normaal' is".

Vrijwilligersteam:
 Jacqueline, Riet en Annie

Samen Sportief gaat door in 2021 

Bezoekers zijn blij met hun contacten op de Trefpunten Gelders Eiland
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Samen tegen Eenzaamheid
Eenzaamheid is een probleem van alle leeftijden en van alle tijden. In deze uitdagende periode van
quarantaine heerst er onder meer en meer inwoners eenzaamheid en angst. Ook uit het Caleidoz
Onderzoek 2020 bleek dat tijdens de Corona periode onder onze deelnemers, bezoekers en vrijwilligers
sprake is van veel eenzaamheid.
Samen Zevenaar
Corona gaf mede een extra ‘boost’ om met diverse organisaties en gemeente Zevenaar daadkrachtig aan
de slag te gaan in de strijd tegen eenzaamheid. Samen zijn we nu eenmaal sterker, slagvaardiger en
hebben we een groter bereik. Het netwerk Samen Zevenaar, wil dit extra bereik inzetten om
eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Binnenkort start de lokale campagne: Samen is leuker dan
alleen. Samen tegen eenzaamheid.

 

Voor de deelnemers van het Praathuis is het belangrijk om
hun Nederlands bij te houden. Bovendien missen ze het
wekelijks contact met elkaar. Tijdens de lockdown is het nu
tijd om andere mogelijkheden te gaan gebruiken. Deze
week start de groep met oefeningen via de mail die ze
samen bespreken via beeldbellen met Whatsapp.  

Het Praathuis is in een kleinere groep gestart vanwege de
coronamaatregelen. In januari zou de groep starten op de
nieuwe locatie bij Zevenaardig, Voltastraat 45 in Zevenaar.  
Door de lockdown is dat nu dus nog even uitgesteld.
“Helemaal niet oefenen is eigenlijk geen optie. Samen met
de deelnemers kijken we voortdurend naar wat wél
mogelijk en haalbaar is”, aldus de vrijwilligers Carla en
Carola.  
Voor meer informatie over het Praathuis:
https://www.caleidoz.nl/zevenaar/praathuis/

Eén tegen eenzaamheid
Inmiddels is er ook verbinding gelegd met het landelijke netwerk ‘Eén tegen
eenzaamheid’. De gemeente Zevenaar heeft zich aangesloten bij dit
landelijke netwerk. Het netwerk biedt naast informatie, ruimte voor
landelijke maar ook lokale initiatieven. Deze worden nu in kaart gebracht,
zodat inwoners hier informatie krijgen.

"HELEMAAL NIET OEFENEN IS EIGENLIJK GEEN OPTIE"

Samen Zevenaar werkt aan voorkomen en verminderen van eenzaamheid

Deelnemers Praathuis oefenen Nederlands via beeldbellen met Whatsapp
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Op locatie Beumerskamp werd op tweede kerstdag een
kleine groep mensen verwend met een heus kerstdiner.
De deelnemers die elkaar kennen van de Inloop, gaven
tevoren aan behoefte te hebben aan wat gezelschap
tijdens de feestdagen. Hier wilde Gertie Jordens  zich
samen met vrijwilligers graag voor inzetten. Er werden
Doesburgse ondernemers benaderd voor sponsoring van
het menu. Daardoor werden de kosten voor de
deelnemers en vrijwilligers beperkt tot een kleine
eigen bijdrage.

 “De sfeer was goed en iedereen heeft enorm genoten. 
Dit initiatief is zeker voor herhaling vatbaar”, aldus
Gertie Jordens van Caleidoz – locatie Beumerskamp in
Doesburg.

 

"DIT INITIATIEF IS ZEKER VOOR HERHALING VATBAAR”

Kerstdiner op Beumerskamp een succes



ALGEMENE INFORMATIE
Luciënne Uffing 
Hanny Berendsen
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 gemeenteraden, de
colleges B&W en de ambtenaren
Sociaal Domein van gemeenten
Zevenaar en Doesburg. 
Ook te vinden op de website. 

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 email servicedesk@caleidoz.nl.


