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Caleidoz deelt Positieve Energie. Wat merken inwoners daarvan?
 

1. Jongerenwerkers zijn in gesprek met jongeren over de avondklok, over hun gevoelens en hun plannen.
 

2. In maart organiseren jonge vrijwilligers van Caleidoz Wintergames voor de jeugd.
 

3. De trefpunten voor volwassenen op 't Gelders Eiland en de inloop op Beumerskamp in Doesburg zijn 
    open. Dat wordt gewaardeerd.

 
4. In Doesburg blijft een heel enthousiaste groep vrijwilligers actief voor Ouderenadvies, 
    Formulierenbrigade en Digitaal Café.

 
5. Onze hulpdienst in Zevenaar en Doesburg regelt vrijwillig vervoer naar de Corona vaccinatie.

Hoop dat je bij het lezen van deze update, iets voelt van onze energie. Die halen we soms uit onze tenen.
En gelukkig halen we die uit elkaar. En we halen die ook uit alle complimenten die we krijgen. En zo is
positieve energie aanstekelijk als een virus.

Karlijn Hillen

Vanochtend schrijf ik mijn tweede column. Het is een maandelijkse column geworden in plaats van
iedere twee weken. Want we delen ons werk op veel meer manieren. En mensen moeten ons weten te
vinden. Dat is ook positief.  

Caleidoz deelt Positieve Energie. Waarom eigenlijk? 
Omdat Caleidoz gelooft in de kracht van het positieve. Bij Caleidoz werken mensen die kijken naar wat
er nog wel kan. Dat geldt voor sociaal werkers, activiteitenbegeleiders en vrijwilligers. Ze zoeken naar
oplossingen om met de situatie om te gaan. Zonder problemen of drempels weg te wuiven.

Caleidoz deelt Positieve Energie. Hoe dan?  
Allereerst door verhalen te delen. Daar gaan we mee door. Met beelden. Met verhalen. In gesprekken
met elkaar. Dat is beter. Om meer mensen aan te spreken. Lucienne, Hanny en Patricia van de
Servicedesk zijn iedere dag bereikbaar en aanwezig op Turmac voor alle welzijnsvragen.
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CALEIDOZ DEELT POSITIEVE ENERGIE

"EN ZO IS POSITIEVE ENERGIE AANSTEKELIJK ALS EEN VIRUS" 
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UITBREIDING TEAM JEUGD
Abdelmajid sluit aan bij team Jeugd. Door de coronamaatregelen is
het best een uitdagende tijd voor onze jongeren. 
Abdelmajid coacht (risico)jongeren en is extra veel op straat te
vinden. Zo ziet en hoort hij wat er speelt en helpt hij hen zich aan de
coronarichtlijnen te houden. Voor deze tijdelijke inzet (t/m februari
2021) heeft de gemeente extra middelen beschikbaar gemaakt.
 
Abdelmajid is een enthousiaste professional die deze klus met veel
plezier oppakt. Hij heeft ervaring in dit werkveld en in zijn vrije tijd
laat hij jongeren kennismaken met weerbaarheids- en
zelfverdedigingstrainingen. Inmiddels heeft Abdelmajid gesproken
met de belangrijkste partners (politie, school), wat rondjes straatwerk
gedaan en is hij al gekoppeld aan een aantal jongeren. Snelle inzet,
snel resultaat!

"CALEIDOZ JONGERENWERK IS VAN ONSCHATBARE WAARDE IN HET ONDERSTEUNEN, MOTIVEREN EN STIMULEREN" 

  JONGERENWERK

CALEIDOZ JONGERENWERK WARE BRUGGENBOUWERS!
Sinds enige tijd heb ik in een gedeelde casus intensieve samenwerking met het Jongerenwerk van Caleidoz.
Deze samenwerking verloopt niet alleen zeer prettig, maar is ook helpend in het hulpverleningsproces. Het
valt mij iedere keer weer op hoe goed zij zijn in contact met de jongeren.  Juist nu deze doelgroep meer
aandacht nodig heeft. Zij staan naast de jongeren, werken outreachend, zijn goed bereikbaar en
benaderbaar. Zij zijn niet alleen een luisterend oor voor een jongere die in de knel zit, maar zij hebben ook
een belangrijke signalerende rol. 

Bovendien kennen zij veel jongeren in de gemeente Zevenaar die ook bij onze organisatie bekend zijn. Het
jongerenwerk is laagdrempelig en makkelijk toegankelijk. Daardoor komen zij vaak als eerste in contact
met juist diegenen die voor de hulpverlening nog moeilijk te bereiken zijn. Zij hebben zich als ware
bruggenbouwers getoond. Zij zijn daarin van onschatbare waarde doordat zij de jongeren kunnen blijven
ondersteunen, motiveren en stimuleren in dit proces. Deze houding en inzet levert een positieve bijdrage
aan het welzijn van een jongere. 

Mireille Visser
JBG-gelderland Afd. Jeugdreclassering

 
KIJKEN NAAR WAT WEL KAN!   
Corona zorgt ervoor dat ons Jongerenwerk met regelmaat activiteiten online organiseert. Om de twee
weken is er voor iedereen vanaf groep 6 een online activiteit. Op 5 februari was er een gezellige bingo.
Tieners uit Zevenaar, Spijk en alle dorpen ertussen deden enthousiast mee. Gelukkig waren alle prijsjes net
voor de sneeuwval bezorgd! 



Het is zo ver! Begin januari lanceerden Gelderse Handen hun nieuwe
website. Alle vrijwilligersklussen in Zevenaar vind je vanaf nu op
www.geldersehanden.nl/zevenaar. Een nieuwe website, die we delen
met onze partners in de regionale samenwerking ‘Gelderse Handen’.
Daarnaast blijft de Caleidoz Vrijwilligerscentrale gewoon doorgaan.

JONGEREN ORGANISEREN ZELF WINTERGAMES!
Vijf jongeren dienden samen een aanvraag voor de Wintergames in. Dit
plan om buitenactiviteiten voor 13-17 jarigen in de voorjaarsvakantie te
organiseren werd met enthousiasme ontvangen. En met succes; de
aanvraag is gehonoreerd! Helaas zijn de games uitgesteld door de
extreme winterse omstandigheden. Sommige locaties stonden ook
onder water. Er is inmiddels een nieuwe week gepland, tussen 2 en 5
maart kunnen scholieren zich uitleven tijdens het lasergame toernooi.
De details worden binnenkort gedeeld via onze social media kanalen.
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"CALEIDOZ VRIJWILLIGER ZIJN IS LEUK ÉN DANKBAAR WERK"

'DE LEUKSTE VRIJWILLIGERSKLUSSEN IN ZEVENAAR 
VIND JE NU OP ‘GELDERSE HANDEN’

Ruim aanbod aan vacatures én hulpvragen 
Naast vrijwilligerswerk voor langere tijd, vind je op de website ook individuele hulpvragen én eenmalige klussen
van organisaties. Zou jij een keertje iemand willen helpen, of een organisatie een dag willen bijstaan? Zij zijn
jou erg dankbaar! Het geeft jou een goed gevoel. En een kans om iets nieuws te leren, of andere mensen te leren
kennen. In deze coronatijd kun je zelf ook in de situatie komen dat je (tijdelijk) hulp nodig hebt. In dat geval kun
je natuurlijk ook zelf een hulpvraag plaatsen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem eens een kijkje!

"Caleidoz vrijwilliger zijn is leuk én dankbaar werk. Met een beetje aandacht,
kan je al heel veel betekenen voor een ander. Het geeft mij een goed gevoel.”

Magda Kock

 



Tekst: Carola Rossing Publicatie in de nieuwsbrief van Coöperatie IJsselstromen. 
Binnen Caleidoz werken wij volgens het gedachtegoed van de Positieve Gezondheid. Daarbij staan de mogelijkheden en wensen
van de inwoner centraal. Coöperatie IJsselstromen gaf aandacht aan dit gedachtegoed. In een uitgebreid artikel neemt Wilma
Langeveld, sociaal werker & ouderenadviseur voor Caleidoz in Doesburg ons mee in haar werk.

Kijken met een brede blik 
“Of het nu om het vinden van oplossingen gaat of het opdiepen van de juiste hulpvraag, het is belangrijk
dat we met een brede blik kijken. En dat we vanuit zorg en welzijn in de breedte met elkaar samenwerken.
Gezamenlijk hebben we van alles in huis om ouderen in Doesburg goede kwaliteit van leven te geven.
Laten we daar dan ook gebruik van maken”, aldus Wilma. 

Achter de voordeur speelt vaak meer 
Die brede blik gaat ook over kijken naar wat er nu écht speelt. “Achter elke vraag zit een verhaal. Soms is
dit onzichtbaar, tot je bij mensen thuiskomt en ziet hoeveel moeite ze hebben om overzicht te houden.
Met als gevolg achterstallig onderhoud en rommel in huis, en een slechte persoonlijke hygiëne.” Vaak
hebben de ouderen het zelf niet in de gaten. Zo kreeg Wilma het signaal dat een klant niet meer kon
pinnen, omdat er geen geld meer op haar rekening stond. “Toen ik op huisbezoek ging, zag ik stapels
ongeopende bankenveloppen. De klant bleek niet alleen een beginnende dementie te hebben, maar er was
ook financieel misbruik in het spel.“
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"HUISARTSEN MOGEN WEL VAKER EEN 'RECEPT VOOR WELZIJN' UITSCHRIJVEN"

POSITIEVE GEZONDHEID: IK ZIE JE, IK HOOR JE, IK HELP JE, IK DAAG JE UIT!

Ouderen helpen de weg te vinden
Ze helpt ouderen weer de weg te vinden. “Ja, de weg naar zelfstandig
blijven functioneren, mét kwaliteit van leven. Want dat is wat mij
betreft het hoofddoel. En dat zit vaak in kleine dingen. Als een klant
niet meer auto mag rijden bijvoorbeeld, hoe kunnen we hem of haar
dan wel dat gevoel van autonomie geven? Soms moeten we dat
zichtbaar maken voor mensen, door te benoemen wat er allemaal nog
wél kan. Een andere keer zoeken we alternatieven. Maar uiteindelijk
moeten de mensen zelf stappen zetten.”

Wilma is ervan overtuigd dat welzijnsvoorzieningen kunnen bijdragen aan het verminderen van
lichamelijke klachten. “Huisartsen mogen wat mij betreft wel vaker ‘een recept voor welzijn’ uitschrijven.
Er is zoveel mogelijk. En wat er niet is, gaan we organiseren. Toen de inloop dicht moest, hebben we op
een andere manier de verbinding georganiseerd.” Onder andere met dagelijks bellen, een kaartje sturen
en maaltijden aan huis bezorgen. Tien ouderen konden zelfs een iPad lenen en leerden hiermee te
communiceren. “Waar het om gaat, is dat we in Doesburg voeling houden met onze ouderen en de kortste
weg naar elkaar nemen. Collega’s mogen altijd een beroep op me doen.” Wil je het hele artikel lezen:
www.caleidoz.nl/de-juiste-actie-op-het-juiste-moment/



 

 
De formulierenbrigade ondersteunt ook in deze tijd inwoners met hun financiën. We hebben veel
contact via de telefoon en spreken mensen online. Als het nodig is komen de vrijwilligers ook op
huisbezoek. Op verzoek van de gemeente, breidt de formulierenbrigade binnenkort haar diensten uit.
Zij gaan helpen om inwoners te coachen in het rondkomen met hun inkomen. Dat gebeurt nu al op
kleine schaal, binnenkort gaan we budget coaching uitbreiden. 

NIBUD Trainingen 
Het uitbreiden gaat in overleg met het Nibud. Wij zetten twee trainingen is. De eerste is een
basiscursus “helpen met de thuisadministratie”. Deze training is voor alle nieuwe vrijwilligers en voor
diegene die behoefte hebben hun kennis op te frissen. Daarna is er een vervolgcursus “Helpen grip op
geld te krijgen”. Deze trainingen zijn online te volgen.
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"CALEIDOZ VINDT HET BELANGRIJK OM OUDEREN OOK IN DEZE TIJD TE BLIJVEN ZIEN EN HOREN”

BUDGET COACHING ALS ONDERDEEL VAN DE FORMULIERENBRIGADE 

Caleidoz vindt het belangrijk om ouderen ook in deze tijd te blijven zien en horen. Veel ouderen zijn
bang om de deur uit te gaan of om bezoek te ontvangen. Ze zijn hun dagritme kwijt, spreken minder
mensen en voelen zich sneller eenzaam. Onze digitale huiskamer helpt ons én hen om in contact te
blijven. In de digitale huiskamer van Caleidoz kunnen vrijwilligers met ouderen beeldbellen via een
Ipad. De huiskamer geeft structuur aan de dag en zorgt voor een fijne afleiding.

VOEL JE WELKOM IN DE  DIGITALE HUISKAMER VAN CALEIDOZ

Contact, ritme, uitdaging en afleiding
Op de Ipads is ontzettend veel mogelijk.
Samen met de oudere kijken we waar behoefte
aan is. Zo kunnen we iemand blijven uitdagen
en helpen. En zijn er bijvoorbeeld apps die
ondersteunen bij de dagstructuur (AGENDA),
het stimuleren van contact (SKYPE), het
ondernemen van (online)activiteiten 
(bv BINGO) en het trainen van het geheugen.
Ook voor familieleden en/of mantelzorgers
zijn er mogelijkheden rondom vrijwillige hulp
en begeleiding (WHAPP). De Ipad installeren is
dan ook maatwerk.

Welzijn op afstand
De Digitale Huiskamers (iPads) blijven ook na Corona beschikbaar. Ze worden dan ingezet om inwoners
te helpen bij het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden. Op deze manier blijven we mensen
uitdagen om nieuwe dingen te ontwikkelen. Om actief in contact te blijven en waardevolle contacten te
onderhouden.



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.

EEN DIGITALE MIJLPAAL VOOR HET PRAATHUIS!

Een aantal deelnemers van Het Praathuis oefent voor
het eerst online via Zoom! Online Nederlands praten
met elkaar is zó leerzaam én gezellig! Het is zo fijn dat
we samen tijdens deze lockdown toch kunnen blijven
oefenen.  

De vrijwilligers waren op eigen initiatief al gestart met
whatsapp-beeldbellen. Maar ze wilden het ook graag
proberen via Zoom. Een mooi voorbeeld van samen
leren, ontdekken en kijken wat wel kan! Voor een
aantal mensen slaan we dan twee vliegen in één klap:
Nederlands oefenen én digitaal vaardiger worden.

 


