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‘Het leek wel of ze met messen in
mijn gewrichten zaten te peuren.’
Wanja Meijer (48) vertelt over de
RSI die haar jarenlang kwelde. Lees
verder op pagina 8.

‘Door de jongeren te laten gamen,
kun je goed met hen in gesprek
over gamegedrag.’ Gamegedrag
onder de aandacht. Lees verder op
pagina 11.

‘Het idee dat je samen allemaal
vreedzaam met elkaar omgaat is
gewoon gaaf.’ Waarom de Kinderwijkraad zo leuk is. Lees verder op
pagina 10.

‘In Syrië had Ehab twee fabrieken,
hier is hij “gewoon” een van de
werknemers. Maar hij zet keihard
zijn schouders eronder voor zijn
gezin.’ Lees verder op pagina 7.

Kom uit je schuld!

‘Ouderen kunnen meer
dan ze denken’

Esther Schouten is ouderencoach
bij Welzijn Capelle en wil zorgen
voor een betere kwaliteit van bestaan voor ouderen in Capelle.
‘Ouderen krijgen te maken met
verlies, overlijden, mantelzorg en
verlies van vrienden en familie.
Ze kunnen immobiel worden, vereenzamen en in sociaal isolement
raken. Huisartsen kunnen ouderen vanaf 60 jaar bij mij aanmelden. We kijken dan niet zo zeer
naar de problemen, maar juist
naar de mogelijkheden.’

Postitieve gezondheid
De ouderencoach werkt volgens de
methodiek Mijn Positieve Gezondheid. ‘Dat houdt in dat ik ouderen
ondersteun, begeleid en stimuleer
en hun talenten naar boven probeer
te halen. Ik kijk naar wat ze allemaal
nog kunnen en wat hun wensen en
behoeften zijn.’
Ze doen weer mee
Het effect van de methode is
merkbaar en meetbaar. ‘Cliënten
geven aan de hand van de
methodiek verschillende aspecten
van hun leven een cijfer. Daarna gaan
we werken aan een veranderwens.
Omdat mensen gedurende het
traject drie keer de cijfers geven, zie
je ook dat ze vooruitgang boeken.
Ze doen weer mee en zitten beter

‘Ik? Mantelzorger?’ Zorgen voor elkaar is voor veel mensen vanzelfsprekend. Maar wie is de mantelzorger eigenlijk? Lees verder op pagina 9.

Dat is niet zo. Wees er vroeg genoeg
bij. Er zijn voldoende loketten en instanties die je kunnen helpen.’

in hun vel. Daardoor gaat ook hun
fysieke gezondheid vooruit. Eén
van mijn cliënten is begonnen met
vrijwilligerswerk bij De Zwaan,
een hele leuke dagbesteding in
Capelle. Ze zocht zingeving en
sociale contacten en heeft het daar
nu ontzettend naar haar zin. Ze
ontmoet leuke mensen en heeft
weer positiviteit gevonden in haar
leven. Bij de eerste meting gaf ze
zichzelf een 4 en nu een 7.’

Samenwerken
‘Welzijn Capelle heeft leuke cursussen en trainingen waar ouderen
zich voor aan kunnen melden. De
vrijwilligerscoördinator helpt mij
om maatjes te matchen aan mensen
en de buurtcoach weet goed wat er
in de wijk te doen is. Samen kijken
we wat aansluit bij de behoefte. Als
het bestaande aanbod niet passend
is, stimuleer ik ouderen om zelf iets
op te zetten of te organiseren. Daar
moeten ze wel bij ondersteund worden en daar heb ik samenwerkingspartners voor nodig. Ook extern: de
huisartsen, zorginstellingen die een
dagbesteding hebben, activiteiten
zoals die van Picasso en mogelijkheden voor het verbeteren van de
mobiliteit zoals de Max mobiel.’
Meer weten? Kijk voor het hele
interview op welzijncapelle.nu

Met wie kan ik praten?
Kijk in je directe omgeving. Is er iemand met wie je over je geldproblemen kunt praten? Vaak is er een
vriend, een buur, een collega of familielid, die je een luisterend oor kan
bieden.

Op komuitjeschuld.nl vertellen 7
helden over hun schulden én hun
oplossing. Ze laten zien dat een
geldprobleem iedereen kan overkomen en roepen anderen op ook
over hun situatie te praten en hulp
te vragen. 1 op de 10 Nederlanders
heeft flinke geldzorgen en er zijn
altijd mensen die je willen en kunnen helpen.

Wacht niet te lang
Gemiddeld wacht een Nederlander
met schulden 5 jaar, voordat hij aan
de bel trekt. Boetes, aanmaningen en
incassokosten kunnen zorgen dat het
bedrag in die 5 jaar 10 keer zo hoog
wordt. Anneke: ‘Veel mensen denken
dat je minimaal 10 duizend euro rood
moet staan, voor je hulp kunt krijgen.

welzijncapelle.nu

Als u zelf of met hulp van uw familie
en/of vrienden niet uit uw schuldproblemen komt, biedt Welzijn Capelle
professionele ondersteuning. Bel dagelijks tussen 9.00 en 16.00 uur naar
010 - 707 49 00. Of bezoek één van
de wijkwinkels in uw wijk. Getrainde
vrijwilligers helpen u bij het op orde
brengen van uw administratie. Of
neem deel aan de trainingen ‘Omgaan met geld’ en ‘Budgetkring’. Kijk
op welzijncapelle.nu voor meer informatie.

Deze krant liever digitaal lezen?
Scan de QR-code!

In de buurt
•
•
•
•
•
•

Wijkwinkels
Bewonersinitiatieven
Buurtmoeders
Crowdfunding
Huizen van de Wijk
Sociaal wijkteams

Welzijn Capelle is altijd in
de buurt. Voor een kop koffie,
een activiteit en voor hulp
en advies. Samen realiseren
we ideeën en helpen we
Capelle nog mooier,
leuker en beter te maken.

Mantelzorg
Wij ondersteunen
mantelzorgers bij
hun zorgtaken met
hulp en advies.

• CAPSLOC
• KinderLabs
• Jeugdfonds
Sport & Cultuur
• Jongerencoaches
• Onze Vreedzame
Wijk/Kinderbuurtcoach
• Knop Op/t’Pleintje/Fasco
• Meidenwerk

Jeugd en jongeren
Vragen over scholing,
huisvesting, financiën
en relaties? De jongerenen kinderbuurtcoaches zijn
er om naar jou te luisteren.
Ontdek en ontwikkel
jouw talenten!

Hulp en advies

•
•
•
•
•
•
•

Vragen of problemen
op het gebied van werk,
inkomen, opvoeding,
gezondheid, wonen,
schulden of relaties?
Welzijn Capelle staat
klaar voor hulp en advies.

Vluchtelingenwelzijn
Wij geven praktische
ondersteuning bij
het opbouwen van
een bestaan in Capelle.

Vraag
maar
raak!

• Servicepunt
Mantelzorg
• Ondersteuning
(individueel en groepen)
• Mantelzorgmaatjes
• Mantelzorgpas
(kortingen en acties)

Vrijwilligers

Buurtbemiddeling
Cliëntondersteuning
Financiële preventie
Maatschappelijk werk
Schulddienstverlening
Sociaal Raadsliedenwerk
Voedselbank

Vrijwilligerswerk zorgt
voor nieuwe ervaringen
en ontmoetingen.
CapelleDoet.nl is dé plaats
om een vrijwilliger te vinden
of zelf actief te worden
als vrijwilliger.

• Begeleiding
statushouders
• Digi-Taalhuis
• Vluchtelingenwelzijn
• Inburgering Nieuwe Stijl

• CapelleDoet.nl
• Kenniscentrum
vrijwillige inzet
• VrijwilligersInformatiePunt

Vragen?
Bel ons

Welzijn Capelle

VrijwilligersInformatiePunt

Voor alle vragen over welzijn en
maatschappelijke dienstverlening in Capelle

Voor alle vragen over vrijwilligers(werk)
en mantelzorgondersteuning

9.00 - 16.00 uur

010 - 707 49 00

010 - 264 02 20

www.welzijncapelle.nu
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Wie heb ik aan de lijn?
Het lukt niet meer om de huur te betalen, hoe voorkom ik problemen?

Mijn huisgenoot is agressief waardoor ik me niet veilig voel. Waar kan
ik terecht?

Foto: Jan Kok

Fabeltjeskrant
“Hallo meneer de Uil, waar
brengt u ons naar toe? Naar Fabeltjesland?” “Ummm jaha, naar
Fabeltjesland.”
Als kind heb ik gesmuld van alle
dagelijkse nieuwsberichten over
Zoef de Haas, Bor de Wolf, Ed en
Willem Bever, Truus de Mier, Juffrouw Ooievaar, Gerrit de Postduif en Stoffel de Schildpad in
het Grote Dierenbos. Later kwamen hier nog tropische dieren als
Zaza Zebra, Isadora Paradijsvogel
en Chico Lama bij waardoor het
Grote Dierenbos ook wat meer
begon te lijken op de diverse
samenleving in ons eigen ‘Grote
Mensenland’.
In de ‘echte wereld’ is de krant
nog steeds een belangrijke
nieuwsbron, maar er lijkt ook
steeds meer kritiek te zijn op
‘echte’ journalisten, de keuzes
die zij maken en de betrouwbaarheid van hun berichten. Dat
geldt ook voor de traditionele
nieuwsuitzendingen op de televisie. Veel mensen maken en
delen tegenwoordig hun eigen
nieuws op sociale media of via
eigen nieuwskanalen. Hierdoor is
er heel veel interessant dagelijks
nieuws bijgekomen, maar is het
soms ook niet meer duidelijk hoe
dit nieuws ontstaat, wie er belang
bij heeft om het te verspreiden
en of het waar is of niet. Het ‘grote mensennieuws’ begint soms
steeds meer te lijken op het nepnieuws in Fabeltjesland…
Onze krant staat vol met echte verhalen van en over ‘echte
mensen’. Geen fabeltjes dus! Wij
willen hiermee laten zien wat wij
dagelijks doen in Capelle en voor
de Capellenaren. Ik wens u veel
leesplezier.
Hatsikidee!
Hans Roskam
Directeur/bestuurder

Het huis van mijn kennis vervuilt en
deze persoon lijkt erg in de war. Hoe
schakel ik de juiste hulp in?
Door lichamelijke klachten kan ik
steeds minder, het huishouden lukt
niet, ik vereenzaam en krijg ook psychische klachten. Ik wil graag hulp,
waar moet ik beginnen?
Zomaar een greep uit de vele vragen die de aanmeldconsulenten van
het Aanmeldbureau dagelijks beantwoorden. Maar wie zijn die consulenten en wat doen ze eigenlijk?
Luisteren, adviseren, informatie geven, doorverwijzen en mensen verder helpen. Kort gezegd is dat wat
de consulenten doen. Iedere dag
helpen zij Capellenaren een stapje
verder op weg naar een betere toekomst.

Welke hulp is nodig?
Capellenaren (12-99+) en hulp- en
zorgverleners kunnen dagelijks bij
het Aanmeldbureau terecht met vragen over o.a. financiën, geestelijke
gezondheid, thuissituatie en dagbesteding. Tijdens het eerste tele-

foongesprek worden meerdere onderwerpen besproken om een goed
beeld te krijgen van de situatie. Welke vragen of problemen zijn er? Welke hulp is nodig? Wat kan men zelf
al doen? Vervolgens wordt samen
met o.a. de (coördinerend) maatschappelijk werker gekeken welke
medewerker van Welzijn Capelle u
het best kan ondersteunen.

Snel en duidelijk advies
Het team is daarmee niet alleen de
spil van Welzijn Capelle, ook binnen

de regio en het ‘Capelse zorg- en
welzijnsland’ weten de consulenten
van het Aanmeldbureau goed de
weg. Capellenaren krijgen hierdoor
snel en duidelijk advies, afgestemd
op hun persoonlijke situatie.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met het Aanmeldbureau! Bel op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur
naar 010 – 707 49 00.

Stevig in je (werk)schoenen door eigen ervaringen
mijn zin. En met drie dagen per
week therapie was re-integreren lastig.’ Miranda vertrok en volgde op
kosten van haar ex-werkgever een
opleiding, Howie the Harp van Pameijer. Daarvoor moet je zelf cliënt,
of opgenomen zijn geweest.

“Schakel hulp in
en praat erover!”

Miranda de Bus (34) is Ervaringsdeskundige bij Welzijn Capelle:
‘Vijf jaar geleden kwam ik abrupt
in aanraking met de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Mijn
jeugd was erg onveilig. Lang glipte ik overal tussendoor en deed de
gewone dingen: carrière, gezin...
Maar op mijn 30e kreeg ik een
psychose.’

Veel geleerd
Miranda: ‘Door deze opleiding zet
je je ervaringen in om anderen te
helpen. Nu kan ik met gezonde afstand betrokken zijn bij mijn cliënten. Positief is dat ik veel van mijn
ervaringen heb geleerd. Al kijken
sommige mensen anders naar me
vanwege de diagnose.’ Door Miranda’s achtergrond voelt ze vaak aan
wat mensen psychisch doormaken.
‘En collega’s weten steeds beter wat
ik kan bieden.’

Miranda werkte toen als communicatieadviseur: ‘Daar was ik best
goed in, maar ik had het niet naar

Lange adem
Laatst was er een cliënt met een financiële vraag. Miranda en haar

collega’s merkten al snel dat allerlei
signalen op een depressie wezen:
‘Ik maakte me zorgen, hij deed soms
niet open.’ Na een gesprek met Miranda, realiseerde hij zich uiteindelijk dat hij zo niet verder kon. ‘Ook
door de extra tijd die ik in hem investeerde. Hij gaat er nu aan werken. Maar als begeleider moet je
een lange adem hebben.’

Bespreekbaar maken
Gaat het geestelijk niet goed met
je, of met iemand in je omgeving?
Schakel hulp in en praat erover! Met
bijvoorbeeld een huisarts of welzijnsorganisatie. Miranda: ‘Niets zeggen
is geen optie. Vaak hebben mensen
geen idee dat ze hulp nodig hebben. Zoals ik – tot ik flink op mijn gezicht ging. Als je eerder hulp zoekt,
kun je dat voorkomen!’
Wil je het hele verhaal van
Miranda lezen? Kijk op
www.welzijncapelle.nu/vanuithet-hart

Colofon
Overname van artikelen is alleen
toegestaan mits Welzijn Capelle hier
toestemming voor geeft. Welzijn
Capelle kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor fouten en/of
omissies in deze krant.

Uitgave van Welzijn Capelle
Oplage: 6000 exemplaren
Tekst- en beeldredactie
Léonie Wijnen, Monique Woning,
Ada Abrahamse, Gonny van Erkel,
Nikki ten Zijthoff, Anja van der
Starre, Welzijn Capelle

Foto’s
Jan Kok, Jan de Groot, Frank de
Roo, Roos Hobé, Jeanette van
Veldhoven, Theo Blonk

Online uitgave op
www.welzijncapelle.nu
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Wat is er te doen?

watisertedoenincapelle.nl

Op
watisertedoenincapelle.nl
kunnen (vrijwilligers)organisaties
en bewoners al hun activiteiten,
evenementen en bewonersinitiatieven plaatsen. Op de website
vind je een compleet overzicht
van wat er voor wie te doen is in
Capelle. Je kunt er eenvoudig een
account aanmaken en de activiteit
plaatsen. Bezoekers van de website kunnen zoeken op datum, wijk
en doelgroep.

Welzijn Capelle: altijd in de buurt
De buurtcoaches zijn het aanspreekpunt voor mensen in de wijk, die ondersteuning nodig hebben.

De buurtcoach stimuleert de verbinding tussen wijkbewoners en pakt samen met hen hun vragen aan. Je vindt
ze op straat, bij de ‘Bus On tour‘, in de
wijk(centra) en in de Huizen van de Wijk.
Daar kunnen bewoners terecht voor
van alles: van een kop koffie tot hulp
bij administratie. Heb je een leuk idee
voor activiteiten in jouw straat of buurt?
Samen met buren iets organiseren om
elkaar beter te leren kennen of gewoon
samen iets gezelligs doen? De buurtcoaches van Welzijn Capelle kunnen
helpen om dit van de grond te krijgen.

Gewoon Schoon: weg met verdwaalde
winkelwagens en vieze portieken
woon Schoon maakte protestborden
en ging de straat op om mensen op
te roepen hun winkelwagens terug te
brengen waar ze horen. Een jongere:
‘Dit was de leukste actie tot nu toe. We
mochten lekker schreeuwen tijdens
de protestmars in De Terp!’

Samen maken we
Capelle nog mooier,
leuker en beter!
MaakCapelle is een crowdfundplatform voor bewonersinitiatieven in Capelle aan den IJssel. Via
de website maakcapelle.nl kunnen alle Capellenaren initiatieven
aanmelden die zij graag in hun
buurt willen uitvoeren. Bijvoorbeeld het herinrichten van een
stuk openbaar groen, een activiteit voor ouderen organiseren of
een buurtfeest. Ondernemers, organisaties, WijkOverlegPlatforms
(WOP’s), buurtgroepen en buurtbewoners kunnen een bijdrage
leveren aan de initiatieven. Volg
MaakCapelle op Twitter en Facebook!

Burenruzie?
Schakel een
bemiddelaar in!

Het project Gewoon Schoon is een
samenwerkingsproject van wijkbewoners en wijkpartners. Het project
draait in de wijk Oostgaarde en is
specifiek gericht op de Hoekenbuurt. Het project vraagt op een
ludieke manier aandacht voor een
schone woonomgeving.
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‘Breng je winkelwagen terug en vlug!’
De zwervende winkelwagens in en
rond De Hoeken zijn een terugkerend
probleem. De commissie van Ge-

Benieuwd naar de volgende
actie? Volg Gewoon Schoon op
Facebook!
@gewoonschooncapelle

Van bankje bij de voordeur tot Huis van de Wijk
Een heel gewoon Capels straatje,
met een heel gewone galerijflat.
Naast een gele voordeur staan een
tafeltje, stoel en bankje. De bewoonster van de Meeuwensingel
is zelf net zo verwelkomend als de
entree van haar huisje. ‘Ik vind het
vreselijk als mensen elkaar niet helpen. Daarom doe ik het.’

Iedereen wil graag prettig wonen in een leuke buurt. Soms lukt
dat niet, omdat de relatie met de
buren niet goed is. De oorzaak
is vaak iets kleins, dat langzaam
uitgroeit tot een conflict dat voor
iedereen het woonplezier behoorlijk kan bederven. Ervaren
en speciaal getrainde buurtbemiddelaars kunnen helpen om dit
soort problemen aan te pakken.
Ga naar welzijncapelle.nu of bel
010 - 707 49 00.

Kinderen, jongeren en volwassenen
vormen samen de Gewoon Schoon
Commissie en bedenken met elkaar
nieuwe acties.

‘Plassen doe je thuis, niet in het
trappenhuis’
In veel trappenhuizen wordt regelmatig geplast. Heel vies. Daarom versierden wijkbewoners met een professionele graffiti-artiest drie wc-potten
in de entreehallen van de flats. Bij de
gepimpte wc-potten kwam de tekst:
‘Plassen doe je thuis! Niet in het trappenhuis!’ Buurtcoach Astrid Keerveld:
“Het resultaat is zeer goed ontvangen.
Het maakt bewust, er wordt minder
geplast in het trappenhuis. Een geslaagde actie!”

José Charmes (64) kent iedereen in
de buurt. En iedereen kent Jo. ‘In de
wijk wonen veel ouderen. Als iemand
met een rollator eventjes wil uitrusten,
kan dat op mijn bankje. Ben ik thuis,
dan krijgen ze een kopje koffie.’ Zo
hebben Josés buren haar leren kennen in de twaalf jaar, dat ze hier nu
woont.
In de vroegere ‘7-4-7 buurt’ (zo genoemd omdat er 747 woningen stonden) waren mensen niet zo actief, vertelt José. ‘Er waren veel dichte deuren.
Er wonen nu wel wat meer jongeren.
En ook mensen van een andere af-

komst. Maar veel buren kennen elkaar
nog steeds niet.’

‘Mensen helpen als je het hen vraagt’
Als José een idee in haar hoofd heeft,
wil ze het uitvoeren. En ze is niet te
verlegen om bij alle buren langs te
gaan om hulp te vragen of ze uit te nodigen. Pas is er weer één van de vele
plannen uitgevoerd: de koffieochtend voor ouderen in kringloopwinkel Rataplan. Sinds maart vaste prik,
elke woensdag van 10.00 tot 12.00
uur. Buurvrouw Ineke maakt flyertjes,
José brengt ze van deur tot deur en
nodigt mensen persoonlijk uit. ‘Want
we hebben hier nog steeds geen centrale plek in de wijk met elkaar. Terwijl
dat zo nodig is!’
Meer weten, ook over het nieuwe
Huis van de Wijk Middelwatering? Lees Josés hele verhaal op
welzijncapelle.nu/vanuit-het-hart

welzijncapelle.nu

“Een kopje koffie
voor iedereen”

Huis van de Wijk Fascinatio: afspiegeling van de wijk
‘Huis van de Wijk Fascinatio is een
afspiegeling van de wijk,’ zegt Arjan de Weger, buurtcoach van Welzijn Capelle. Sinds de opening op
21 november vorig jaar is er veel
gebeurd in ‘het huis’, zoals het nu al
genoemd wordt door bewoners en
betrokkenen.
Het Huis van de Wijk aan de Fascinatio Boulevard is een plek waar alle
wijkbewoners, van groot tot klein,
elkaar kunnen ontmoeten. Ook zijn
er allerlei activiteiten en kunnen ze
langskomen voor vragen op gebied
van zorg en welzijn. In het Huis van
de Wijk zijn nog meer organisaties
actief: basisscholen De Ontmoeting
en De Vijfster, Welzijn Capelle, WOP,

buurtgroep, Centrum voor Jeugd en
Gezin, en Royal Kids Kinderopvang.

Voor en door de wijk
De afgelopen tijd hebben de verschillende partijen, die actief zijn in het
Huis van de Wijk hard gewerkt om
een breed scala aan activiteiten te organise-ren, waarbij is uitgegaan van
de behoeften van de wijkbewoners.
‘Wij zijn er echt voor de wijk,’ zegt
Arjan. Het aanbod is gerealiseerd samen met verschillende actieve bewoners, organisaties en buurtgroepen.

voor volwassenen en voor kinderen,
een fotografiegroep en line-dancing.
Daarnaast zijn ideeën van bewoners
voor nieuwe activiteiten altijd welkom.

Inloop en koffieochtend
Heb je ideeën of vragen over zorg,
welzijn en opvoeding? Kom langs op
de koffieochtend, iedere woensdag
tussen 10.00 - 12.00 uur, Huis van de
Wijk Fascinatio.

Alle bewoners van alle leeftijden kunnen terecht voor de activiteiten in
het Huis van de Wijk. Zo is er bijvoorbeeld Japanse les, een boekenclub

Voor meer informatie over de
activiteiten, ga naar fascinatio.nl
of facebook.com/fascinatio.

Waar kan ik terecht?
Weet u in Capelle de Wijkwinkels, de Huizen van de
Wijk, het KinderLab en de Talenthouses al te vinden?
Verspreid over Capelle aan den IJssel vinden Capellenaren
locaties waar zij terecht kunnen met vragen en ideeën, voor
activiteiten, ontmoeting, inspiratie of gewoon voor een
kop koffie. Op de locaties zijn medewerkers van Welzijn
Capelle en/of getrainde vrijwilligers aanwezig.

Stationsplein 20

Bongerd 14

Louvre 1
Purmerhoek 184

Bongerd 2A

Buurtcentrum De
Fluiter, Wiekslag 3
Reviusrondeel 165

De Linie 7E

Talenthouse
Knop Op

Cornelis de
Houtmanstraat 45

Capellenaren kunnen bij de
Huizen van de Wijk terecht
voor allerlei zaken. Voor een
kopje koffie, ondersteuning bij
het ordenen van administratie
en vragen over hulp- en dienstverlening.
Huizen van de Wijk in Capelle
aan den IJssel zijn buurtcentra
nieuwe stijl waarin de hulp- en
dienstverlening dichtbij bewoners wordt aangeboden en bewoners worden uitgedaagd om
met elkaar actief te worden voor
hun buurt. In de Huizen van de
Wijk werken vrijwilligers en professionals van diverse organisaties samen om dit met elkaar te
realiseren. In Schenkel, Schollevaar en Fascinatio zijn Huizen van
de Wijk. In Middelwatering wordt
dit najaar een Huis(kamer) van de
Wijk opgestart.

Voor administratieve
of financiële vragen

Talenthouse
‘t Pleintje

Fascinatio
Boulevard 466

Buurtcentra nieuwe
stijl

Pelikaanweg 3

De wijkwinkels vervullen in
Capelle aan den IJssel een belangrijke rol. Ze bieden hulp en
ondersteuning aan wijkbewoners.
Er zijn vier wijkwinkels: Middelwatering, Oostgaarde, Schenkel
en Schollevaar. De wijkwinkels
gaan deel uitmaken van de Huizen van de Wijk. In Schenkel en
Schollevaar is dit al zo. Wijkbewoners die administratieve of
financiële vragen hebben over
huur, verzekeringen, energie, telefonie of belastingen, kunnen
bij de wijkwinkels terecht. Er is
deskundige hulp aanwezig om te
helpen bij het invullen van formulieren voor bijvoorbeeld zorg- en
huurtoeslag of belastingaangifte.
Enthousiaste vrijwilligers met jarenlange ervaring runnen de wijkwinkels. Kijk voor meer informatie
op welzijncapelle.nu.

Wijkwinkel: vraagbaak voor alle Capellenaren
Het leukste aan zijn vrijwilligerswerk bij wijkwinkel Schenkel, vindt
Wim, zijn de collega’s. ‘Het is zo’n
leuke club mensen! We hebben
goed contact. Kan er iemand een
keer niet, dan vallen we voor elkaar
in. En er was pas nog een uitje voor
de vrijwilligers van alle wijkwinkels, heel gezellig.’
Wim Keijzer (72) werkt al tien jaar bij
de Schenkelse wijkwinkel. Met de gemeente Capelle en wijkcontactfunctionaris zette hij de wijkwinkel op. ‘Ik
zat in het Wijkoverlegplatform (WOP)
van Schenkel. In Schollevaar was de
kerk een wijkwinkel begonnen, met
groot succes. Een wethouder wilde
dat ook voor Schenkel.’ Wim vond
ruimte bij Pameijer.

Ontmoetingsplek
‘Ik was net gepensioneerd. Thuis de
tuin bijhouden, daar vind ik niks aan,
maar dit is echt leuk.’ Wijkwinkel
Schenkel – centrale ontmoetingsplek
voor de wijkbewoners – liep direct
goed. ‘Iedereen kan langskomen.
Voor hulp bij een formulier of belastingaangifte, het aanvragen van een
uitkering of een bewonersinitiatief.’
Gaat de vraag wat verder, dan verwijst de wijkwinkelmedewerker door
naar de gemeente of Welzijn Capelle.

“Het maakt mij niet uit
wie voor me zit. Ik help
iedereen even graag.”

Fijn iets te doen
Bij wijkwinkel Schenkel werken ongeveer tien vrijwilligers. Op dinsdag,
woensdag en donderdag helpen er
twee met de vragen en werken er
twee bij de balie. Op dinsdagen en
donderdagen is er ook een maatschappelijk werker. Als zijn ‘cliënten’
binnenkomen, stelt Wim ze eerst op
hun gemak. Hij vindt het fijn iets voor
zijn medemens te doen: ‘Het maakt
mij niet uit wie er voor me zit. We zijn
allemaal mensen, ik help iedereen
even graag.’
Kijk op welzijncapelle.nu/
vanuit-het-hart voor Wims hele
verhaal.

vanuit het hart
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Voor alle vragen over vrijwilligerswerk
Alle Capellenaren kunnen bij het
VrijwilligersInformatiePunt
(VIP)
terecht met vragen over vrijwilligerswerk, informele zorg, mantelzorgondersteuning,
preventieve
huisbezoeken en vele andere zaken. De vrijwilligers van het VIP
hebben kennis van de sociale kaart
van Capelle en staan in contact met
de sociaal wijkteams van Welzijn
Capelle. De vrijwilligers zijn altijd
bereid om samen met u te zoeken
naar een oplossing.

CapelleDoet het
samen en voor
elkaar!
Wie iets voor een ander wil betekenen of zelf ergens hulp bij
nodig heeft, gaat naar CapelleDoet.nl. Hier vinden alle Capellenaren op een makkelijke en
veilige manier vrijwilligerswerk of een vrijwilliger voor
een klus.

Het VIP is iedere dag bereikbaar op
de Linie 7E van 09.00 tot 16.00 uur.
Loop gerust binnen met vragen. Een
afspraak maken kan ook. Stuur een
email naar VIP@welzijncapelle.nu of
bel met 010 – 264 02 20.

Wethouder Marc Wilson:
‘Het cursusaanbod van het Kenniscentrum is geweldig. Vrijwilligers kunnen workshops volgen
in bijvoorbeeld mindfulness, cultuursensitief werken, communicatie en eenzaamheid signaleren.
Alle partijen die werken voor en
met vrijwilligers kunnen in het
Kenniscentrum hun kennis en
kunde delen, afgestemd op de
behoeftes van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.’
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48,5% van de Nederlanders geeft aan dat ze in de afgelopen twaalf
maanden vrijwilligerswerk heeft gedaan.
Capelle aan den IJssel heeft ruim 17.000 vrijwilligers op 66.000 inwoners.
Door de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2019 is de gemeente
Capelle aan den IJssel uitgeroepen tot ‘vrijwilligersgemeente van het
jaar‘.
Het aandeel vrijwilligers is met 6 op de 10 het hoogst onder 35- tot
45-jarigen.
Mannen en vrouwen zetten zich vrijwel even vaak in als vrijwilliger.
56,9% van de vrijwilligers doet vrijwilligerswerk, omdat zij ‘het zelf
leuk vinden om te doen’.
In de steden doen mensen minder vrijwilligerswerk dan in niet stedelijke gebieden. Er is zelfs een afname te zien van het aantal vrijwilligers in de stad, terwijl in de weinig stedelijke gebieden er een sterke
toename is.
Bron: Movisie en CBS 2017

Heleen is eind 2018 begonnen als
vrijwillig baliemedewerkster bij
huis van de wijk Schenkel (De Wel):
‘Welzijn Capelle heeft mij de kans
gegeven om mijzelf te ontwikkelen.
Door cursussen, die ik aangeboden
kreeg en door het oefenen met
vergaderen, notuleren en klanten
helpen en te woord staan. Ook heb
ik veel geleerd over administratieve
dingen, wat er in de wijk speelt en
wat er te doen is. Ik heb mij goed
kunnen oriënteren, waardoor ik de
zekerheid kreeg dat ik de opleiding
tot managementassistent wil gaan
volgen. Ik kijk hier heel erg naar uit.

“Ik hoop in de toekomst
nog terug te komen als
stagiaire.”
Dit betekent helaas ook dat ik als vrijwilliger ga stoppen bij Welzijn Capelle. Ik hoop in de toekomst nog terug
te komen als stagiaire. Ik wil iedereen
bedanken voor de leuke werkdagen
die we gedeeld hebben!’

Blijven leren - ook als je vrijwilligerswerk doet!
dan waar ze in hun werkzame leven
mee bezig zijn geweest. Dat kan heel
goed werken: je ontdekt andere talenten van jezelf of je krijgt eindelijk
de kans om ‘met het verstand op nul’
sociaal bezig te zijn, een spelletje te
doen, kerstpakketten in te pakken
of fietsen te repareren. Dan kan het
handig zijn, om ook nieuwe dingen
te leren: gesprekstechnieken bijvoorbeeld of hoe je je eigen grenzen stelt
in het vrijwilligerswerk, want er is grote behoefte aan vrijwilligers en we
merken dat enthousiaste vrijwilligers
vaak overvraagd worden.

Capelse vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties kunnen ook
terecht bij het digitale Kenniscentrum van CapelleDoet.nl –
voor ondersteuning, advies en
trainingen.
Je vindt er de Trainingskalender,
met alle data van workshops en
trainingen. Voor vrijwilligersorganisaties staat er onder andere
een handige ‘toolbox’ met hulpmiddelen als het Vrijwilligersspel.

•

Ervaring opdoen in het Huis van de Wijk

Je kunt er een vacature of hulpvraag plaatsen of erop reageren.
Zowel structureel vrijwilligerswerk of eenmalige klussen voor
organisaties of andere Capellenaren, die wat extra ondersteuning nodig hebben. CapelleDoet
wordt ondersteund door Welzijn
Capelle, om ervoor te zorgen dat
het matchen van vrijwilligers met
individuele hulpvragers op een
veilige manier verloopt.

Trainingen voor
vrijwilligers en
organisaties

Feitjes over vrijwilligerswerk

Als je werkt of studeert, is leren
vanzelfsprekend. Je gaat naar cursussen, trainingen, teamdagen en
je pakt de boeken erbij als je meer
wilt weten over een onderwerp.
Dat is niet anders als je vrijwilligerswerk gaat doen, al dan niet naast je
werk, na je pensioen of naast een
studie of een uitkering. Je bent eigenlijk nooit uitgeleerd.

Nieuwe dingen doen als vrijwilliger
Carin van der Hor is coördinator van
het Kenniscentrum van Welzijn Capelle: ‘Ik kom geregeld vrijwilligers tegen, die bijvoorbeeld na hun pensioen iets heel anders zijn gaan doen

‘Voor mensen die bij hulpvragers over
de vloer komen, raad ik sowieso aan
om altijd een training luistervaardigheden te volgen, omdat het belangrijk is om goed door te kunnen vragen
en omdat hulpvragers niet altijd hun
vragen openhartig op tafel leggen.’

Waarom is grenzen stellen belangrijk?
‘Eigenlijk zou iedereen één keer per
jaar een opfrisochtendje of middagje ‘grenzen stellen’ moeten volgen,’
aldus Carin. ‘Dus ook vrijwilligers.
Vrijwilligers die andere mensen helpen, vinden het soms lastig om nee
te moeten zeggen als de hulpvrager
meer zaken vraagt of een beroep
doet op meer tijd dan aanvankelijk

welzijncapelle.nu

was afgesproken. En omdat vrijwilligers graag willen helpen (daarom
zijn ze immers actief als vrijwilliger)
vinden zij het vaak extra lastig: er is
wellicht niemand anders die die extra
boodschappen doet, meegaat naar
de dokter of een extra ochtend komt
koffiedrinken.’

“We merken dat onze
cursisten er altijd iets aan
hebben. Zowel voor hun
vrijwilligerswerk als voor
hun privé leven.”
‘Grenzen liggen voor iedereen anders, maar wat we wel weten is, dat
als vrijwilligers regelmatig het gevoel
hebben dat ze over hun persoonlijke
grenzen gaan, ze uiteindelijk afhaken.
En dat is onprettig voor de hulpvrager, maar natuurlijk ook voor de vrijwilliger. In onze trainingen leren we
mensen hun persoonlijke grenzen te
bewaken. En we merken dat onze cursisten er altijd iets aan hebben. Zowel
voor hun vrijwilligerswerk als voor
hun privé leven. En dat is mooi!’

Met de schouders eronder werken aan
een nieuw bestaan

bieden. Het is de investering waard,
zegt hij: ‘Wij zoeken gewoon goeie
medewerkers, die het goed doen in
ons team. En Ehab past precies in dat
plaatje. Ik hoop van harte dat hij over
een jaar onderdeel van onze vaste
ploeg wordt.’

“Ontzettend knap hoe
Ehab bezig is een nieuw
leven in Nederland op te
bouwen.”

In maart 2018 startte de Syrische
Ehab Maktabi (47) met 39 andere
deelnemers aan het traject Inburgering Nieuwe Stijl Capelle. Zijn
Nederlands was mondjesmaat, dus
werk vinden was moeilijk. Een jaar
later heeft hij – dankzij zijn eigen
inzet én de intensieve begeleiding
– een baan in de wacht gesleept als
werkplaatsmonteur.

Na een leer-werkstage van twee
maanden was het oer-Krimpense
bedrijf laaiend enthousiast en bood
hem een jaarcontract. Arjen van Dulst
(samen met broer Wim de directie):
‘Ehab is erg positief ingesteld, werkt
hard, heeft altijd een glimlach op zijn
gezicht. In de pauzes maakt hij een
praatje en speelt een potje tafelvoetbal mee.’

Ehab leerde zijn nieuwe werkgever,
Van Dulst Techniek, kennen door de
jaarlijkse sloeproeiwedstrijd van de
Lions. Van Dulst sponsorde een team
inburgeraars. Ook Ehab roeide mee.

Goede investering
Arjen van Dulst is blij dat de gemeente Capelle en Welzijn Capelle het
bedrijven makkelijker maken om statushouders een stage of baan aan te

Win-win
Nicolette Lima, projectleider Inburgering Nieuwe Stijl bij Welzijn Capelle:
‘Ontzettend knap hoe Ehab bezig is
een nieuw leven in Nederland op te
bouwen. In Syrië had hij twee fabrieken, hier is hij “gewoon” één van de
werknemers. Maar hij zet keihard zijn
schouders eronder voor zijn gezin.’
Over de stages kan Nicolette kort zijn:
‘Het is een win-winsituatie. Bevalt het
niet, dan stopt de stage. Bevalt het
wel, dan doet de statushouder nuttige werkervaring op. Of krijgt het bedrijf er een heel gemotiveerde werknemer bij!’
Kijk op welzijncapelle.nu/
vanuit-het-hart voor Ehabs hele
verhaal.

‘Zing Nederlands met me’
Het idee van een wijkbewoonster
om een zangkoor op te zetten, is met
ondersteuning van Welzijn Capelle
en Bibliotheek aan den IJssel verder
uitgewerkt. Het project is mede
mogelijk gemaakt door het Denk
en Doe Mee! Fonds en webgelden.
Met ‘Zing Nederlands met me’ als
resultaat. Zanggroepen voor álle
Capellenaren. Of mensen nu vooral
graag samen zingen, of dat ze de
taal beter willen leren, of vooral
nieuwe mensen willen ontmoeten
– alles kan. Goed kunnen zingen
hoeft niet: alleen plezier in zingen
telt.
Samen zingen verbroedert en zorgt
dus voor meer samenhang in Capel-

le aan den IJssel. Bovendien helpt
het niet-Nederlanders de taal op een
ontspannen manier te leren. Het bevordert ook de integratie. Dat zijn de
achterliggende gedachten van dit
meezingproject. In de bibliotheek en
in CAPSLOC kun je elke donderdag
gratis komen zingen. Er komen drie
zanggroepen van maximaal vijftien
deelnemers. Een groep voor volwassenen, een groep voor ouders en
(jongere) kinderen én een groep voor
jongeren (met meer een hip-hopaanbod). Tijdens de lessen van een uur
zingen de deelnemers allerlei liedjes
van bekende Nederlandse artiesten.
Zangdocent Karen Bonkes begeleidt
de deelnemers op de piano in CAPSLOC; in Bibliotheek aan den IJssel

Vraag het aan de
Buurtmoeder

Foto: Frank de Roo
Voor wie geen Nederlands
spreekt, zijn de Buurtmoeders
onmisbaar. Ze zijn er in iedere wijk van Capelle en bieden
ondersteuning, geven raad en
vertellen bij welke instanties u
terecht kunt voor hulp bij bepaalde problemen.
Ze hebben contacten met de
gemeente, zoals inburgering en
sociale zaken, peuterspeelzalen,
scholen, thuiszorg, maatschappelijk werk, jeugdzorg, en diverse
projecten. Ook kunnen zij meer
vertellen over buurtactiviteiten,
buurthuizen, vrijwilligerswerk en
cursussen zoals een inburgeringcursus en conversatielessen. Kijk
voor de spreekuren en vaste activiteiten op welzijncapelle.nu.

Beter Nederlands
leren spreken
Hoewel je het niet zou denken,
is laaggeletterdheid nog steeds
aan de orde van de dag. 1 op de
9 Nederlanders tussen de 16 en
65 jaar is laaggeletterd. Dat zijn
1,3 miljoen mensen.

doet Karin Schipper dat. Zij zorgen
ook voor liedteksten. Aanmelden? Ga
naar bibliotheekaandenijssel.nl/zingnederlandsmetme of bel 010 - 450
32 44 of loop even binnen bij de bibliotheek.

Het Digi-Taalhuis in Bibliotheek
Capelle Centrum is een centrale
plek waar iedereen terecht kan
met een taalvraag. Of je nu hulp
nodig hebt bij het aanleren of bij
het opfrissen van je kennis van de
Nederlandse taal. Het Taalcafé is
elke dinsdag van 10.00 tot 11.30
uur te bezoeken en aanmelden
is niet nodig. Zing ook eens mee
tijdens ‘Zing Nederlands met me’
in de Bibliotheek en in CAPSLOC!

Vluchtelingenwelzijn: actief
meedoen in de maatschappij
Elke gemeente moet jaarlijks een
aantal statushouders opvangen. De
gemeente Capelle aan den IJssel
heeft in 2018 ruim 70 statushouders
gehuisvest. De maatschappelijke
begeleiding van deze statushouders is in handen van Vluchtelingenwelzijn, onderdeel van Welzijn
Capelle.
De begeleiding begint met ondersteuning bij het opbouwen van een

bestaan. Vluchtelingenwelzijn ondersteunt statushouders bij alle praktische zaken, zoals ondersteuning bij
het afsluiten van een huurcontract,
het helpen bij het inrichten van het
huis, tot het aanmelden van kinderen
bij een school. Na deze begeleiding
volgt een intensief traject dat gericht
is op de zelfredzaamheid van vluchtelingen en participatie in de samenleving.

vanuit het hart
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Ik ga scheiden,
wat nu?

Een scheiding gaat veelal gepaard met een hoop regelzaken, uitzoekwerk en is emotioneel beladen. Het kan dan knap
lastig zijn om de hoeveelheid
aan informatie te filteren en te
bedenken wat het beste is voor
jou in jouw specifieke situatie.
Bewoners en professionals van
de gemeente Capelle aan den
IJssel die te maken krijgen met
een (echt)scheiding kunnen op
neutraal terrein, onafhankelijk
en persoonlijk advies krijgen bij
het scheidingsspreekuur in de
Bibliotheek. Een spreekuur waarbij zowel (groot)ouders, kinderen
(vanaf 12 jaar), kinderloze partners en professionals terecht kunnen met vragen voor, tijdens of
na de scheiding (o.a. financieel,
juridisch, psychosociaal, pedagogisch). Tijdens het spreekuur
word je te woord gestaan door
een maatschappelijk werker van
Welzijn Capelle en/of een jeugden gezinscoach van het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) voor
advies in jouw situatie. Meer weten? Kijk op welzijncapelle.nu.

Eye-opener bij
relatieproblemen
Door op tijd aan de bel te trekken bij relatieproblemen kan
veel leed worden voorkomen.
Voor de partners, maar ook
voor de kinderen.
Maatschappelijk werker Marjolijn
Roomans: ‘Ik luister graag naar
de hulpvrager en stel gerichte
vragen om duidelijkheid te verkrijgen in het echte probleem.
Door mijn ervaring weet ik al snel
of er nog toekomst zit in de relatie. Het eerste gesprek voer ik
met ieder apart, zodat de hulpvrager zich veilig voelt om alles
te delen. Latere gesprekken zijn
altijd met z’n drieën.’ Er zijn geen
kosten aan verbonden; wel wordt
er tijd en energie gevraagd van
beide partners. Wacht niet tot het
te laat is!
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‘Kan niet wachten tot de scootmobiel er staat’
De deur van hun keuken, die
toegang geeft tot de galerij van
de flat, staat bijna altijd open. ‘Dan
komt de buitenwereld nog een
beetje binnen,’ zegt Carla. Door
een slecht verlopen operatie aan
haar voet is ze al anderhalf jaar aan
huis gebonden.
Carla en haar man Ben (beiden 66)
waren altijd zelfstandig en actief. Ze
gingen naar stijldansen, hadden een
heerlijk vakantiehuis aan de Portugese
Zilverkust en wandelden veel met
hun hondje. Na Carla’s ongelukkige
val in de keuken werden ze van de
ene op de andere dag tot patiënt
en mantelzorger gebombardeerd.
Carla: ‘Dat is wennen. Je zit 24 uur
per dag op elkaars lip. We kunnen het
prima vinden samen, maar je moet
goed opletten dat er geen irritatie
ontstaat.’ Al hebben Carla en Ben
een paar lieve buren die altijd voor
ze klaarstaan, om hulp vragen vinden
ze niet makkelijk. ‘De buren hebben

het ook druk, met kinderen en werk.
En we redden onszelf meestal wel.’
Maar Ben, die chronische hernia en
alvleesklierproblemen heeft, was
óp na anderhalf jaar zorgen. ‘Een
bovenbuurvrouw vertelde me over
Welzijn Capelle. Ik heb een mail
gestuurd, en zo zijn we in contact
gekomen met Willemieke.’

Parkeerkaart en scootmobiel
Willemieke Reijerkerk is Cliëntondersteuner bij Welzijn Capelle en
regelde als eerste huishoudelijke
hulp voor Ben en Carla via het Wmoloket van de gemeente. Dat gaf
direct al lucht. Samen vroegen ze
een gehandicaptenparkeerkaart aan.
Carla hoeft nu niet zo ver te lopen als
ze bijvoorbeeld een afspraak in het
ziekenhuis hebben. Of ‘schuifelen’,
zoals Ben het omschrijft: ‘Een stukje,
dat kan ze nog net.’ De meest
belangrijke aanvraag bleek helaas het
minst snel te regelen: de scootmobiel
waar Carla om zit te springen.

“Pas toen we met
Willemieke in contact
kwamen, merkten we
wat de mogelijkheden
waren in onze situatie.”
Voor Willemieke hebben de twee
alleen maar lof: ‘Ze geeft goede adviezen en zit overal achteraan voor ons.
Maar misschien wel het allerbelangrijkste: ze luistert. Hetzelfde geldt
voor haar collega’s van het Aanmeldbureau. Dat geeft je het gevoel dat je
er niet alleen voor staat. Pas toen we
met Willemieke in contact kwamen,
merkten we wat de mogelijkheden
waren in onze situatie. Waarschijnlijk
weten veel meer mensen dat niet.’
Lees het hele verhaal van Carla
en Ben op welzijncapelle.nu/
vanuit-het-hart.

Plannen is keuzes maken
last.’ Via het Aanmeldbureau van
Welzijn Capelle kwam Wanja terecht
bij werkcoach Ella Siegers. Samen
keken ze waar Wanja’s sterke en
zwakke punten lagen, wat haar
angsten waren en naar wat haar
energie gaf. Dat laatste bleek ze van
bloggen te krijgen. En van meedoen
met ‘online challenges’.

“Ze heeft me geholpen in
m’n kracht te komen.”

‘Het leek wel of ze met messen in
mijn gewrichten zaten te peuren. En
die dan nog ’s even flink ronddraaiden. Ik had altijd pijn, kon niet eens
een theekopje meer vasthouden.’
Wanja Meijer (48) vertelt over de
RSI die haar jarenlang kwelde. Die
zorgde dat haar nek en schouders op
slot zaten. Met pijn die doorstraalde
naar haar handen. Werken als
administratief medewerker lukte
niet meer.
Haar rug- en nekklachten hadden
zich opgebouwd door een jarenlange
verkeerde werkhouding, te lang achter
elkaar doorwerken en werkstress. Het
herstel, onder begeleiding van een
fysiotherapeut en ergotherapeut,
duurde lang. Na twee jaar werd ze
100% arbeidsongeschikt verklaard.
Ze was pas dertig.

Niet stilzitten
Maar al had ze veel en voortdurend
pijn, ze wilde bezig zijn, ook omdat
dat afleiding gaf. ‘En stilzitten is niks
voor mij.’ Toen het weer enigszins te
combineren was met haar klachten,
zocht ze daarom vrijwilligerswerk. Als
fervent tangodanser was de keus niet
moeilijk toen Tangomagia vrijwilligers
zocht. Ze begon als kassamedewerker,
werd office manager, en stroomde
door naar evenementencoördinatie.
‘Daar heb ik zóveel geleerd!
Van vrijwilligerswerk alleen kan
de schoorsteen natuurlijk niet
roken. Wanja’s klachten werden
minder en ze vond betaald werk
als promotiemedewerker. De RSI
bleef: ‘De pijnen zijn nooit volledig
verdwenen. Als ik in een verkeerde
houding zit, heb ik in no time weer

Comfortzone
Alle deelnemers aan zo’n challenge
motiveren en helpen elkaar. ‘Vooral
aan mijn online zichtbaarheid
vergroten heb ik veel gehad. Ik leerde
steeds beter hoe ik marketing kan
inzetten zonder me een “verkoper” te
voelen. Gaande het coachingstraject
besefte Wanja, dat ze voor zichzelf
wilde beginnen. Ze wilde aan de slag
als planningscoach om anderen te
helpen met de ervaring en kennis,
die ze had opgedaan als planner en
organisator. Ze is blij met Ella’s hulp
hierbij. ‘Ze heeft me geholpen in
m’n kracht te komen.’ Wanja heeft
ondertussen haar eerste betaalde
opdrachten
binnen:
‘Door
te
netwerken!’
Kijk op welzijncapelle.nu/
vanuit-het-hart voor Wanja’s
hele verhaal.

Passende ondersteuning voor alle Capellenaren
Welzijn Capelle biedt passende ondersteuning voor alle Capellenaren. Zo kunt u bij een conflict met de buren
terecht bij Buurtbemiddeling, voor ondersteuning bij schuldenproblematiek kunt u terecht bij de financiële
dienstverlening en voor hulp bij administratie of belastingaangifte bij de Wijkwinkels. Ook kunt u bij Welzijn
Capelle terecht voor een aanvraag bij de Voedselbank. Voor Capellenaren met een beperking biedt Welzijn
Capelle Cliëntondersteuning. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Bel dan naar het Aanmeldbureau op
werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur, 010 – 707 49 00. Onze medewerkers denken met u mee en zetten de juiste
hulp in.

welzijncapelle.nu

‘Ik? Mantelzorger?’

Versterken

Mantelzorg is de ondersteuning, hulp
of zorg die mensen geven aan iemand met wie ze een sociale relatie
hebben. Zoals echtgenoten, huisgenoten, familie, buren of vrienden. Dit
doen ze langdurig en zonder betaling. Voor ouderen (met dementie) of
voor iemand met een chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking of psychiatrische problemen.

Wij zoeken mantelzorgers, omdat
zij ervaring hebben die het
Servicepunt Mantelzorg
graag wil doorgeven.
Uw ervaring is een
tip voor anderen.

Het luisterend oor vanuit het Servicepunt, de
waarderende aandacht
en het meedenken
helpt mantelzorgers om
weer verder te gaan.

Het contact met ervaringsdeskundigen en de
inzet van een zorgvrijwilliger maken, dat de
mantelzorger zich niet
alleen voelt staan.

Verbinden

Zorgen voor elkaar is voor veel
mensen vanzelfsprekend. ‘Natuurlijk zorg ik voor mijn man. Nu hij
hartproblemen heeft, doe ik meer.
Maar dat hoort er gewoon bij!’
Waarschijnlijk herkennen veel mensen zich in zo’n uitspraak, zonder te
beseffen dat ze mantelzorger zijn.
Zorgen voor een ander, dat doen ze
gewoon. De term mantelzorg roept
soms weerstand op, of wordt niet
herkend. Wat is mantelzorg precies?

Contact met
Servicepunt
Mantelzorg

Vinden

Om de zorg vol te houden,
zoeken we naar mogelijkheden,
waardoor u ontlast wordt.
Respijtzorg noemen we dat.

Verlichten

Kan ik als Mantelzorger hulp krijgen?
Mantelzorgers staan er vaak alleen
voor en houden veel ballen in de
lucht. Wat heeft prioriteit? Zijn er
mensen die kunnen helpen? Dat
zijn vragen die het Servicepunt
Mantelzorg met mantelzorgers bespreekt.
Mantelzorg en werk combineren
kan zwaar zijn. Leidinggevenden en
collega’s hebben vaak niet door dat
een ander moeten verzorgen, impact
heeft op het werk. Het Servicepunt
Mantelzorg wil hier aandacht voor
vragen en hoort graag de ervaringen
van mantelzorgers. Zelfs kinderen en
jongeren kunnen mantelzorger zijn.
Ze zorgen bijvoorbeeld voor een zieke ouder, of een broertje met een beperking.

Senioren in
Schenkel denken
mee over hun
wijk

Respijtzorg
De zorglast van mantelzorgers kan
lichter worden door respijtzorg: betaalde of vrijwillige zorg, vervoersvoorzieningen of contact met ervaringsdeskundigen. Het Servicepunt
Mantelzorg kan ook helpen om een
respijtopname aan te vragen. Dan
kan de persoon die mantelzorg krijgt,
tijdelijk logeren in een zorgverblijf.
Zodat de mantelzorger op adem kan
komen.
SAMen Parkinson en
SAMen Dementie
De bijeenkomsten SAMen Parkinson
(Steun Aan Mantelzorgers Parkinson)
en SAMen Dementie (Steun Aan Mantelzorgers Dementie) worden elke
twee maanden georganiseerd voor
mantelzorgers. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een bepaald onderBuurtcoach Novita Metz is druk bezig met het project ‘Goedgekeurd
door ouderen’: “Om te achterhalen
waar ouderen in de wijk behoefte
aan hebben en of het aanbod voldoende aansluit op de vraag, hebben wij onderzoek gedaan in de
buurt.
Om zoveel mogelijk ouderen te bereiken, kwamen wij langs met de Bus
on tour. De gesprekken met ouderen
leverden mooie concrete ideeën op,
zoals samen koken. Een buurvrouw
bood aan een wandeling te willen organiseren met een rondleiding in het
volkstuinen complex Nut en Genoegen.”

Wethouder Marc Wilson mee op
tour voor ‘Goedgekeurd door
ouderen‘.

werp besproken en wisselen mantelzorgers ervaringen uit met elkaar. Dit
zorgt voor (h)erkenning. Ook kan het
Servicepunt dan helpen om andere
vormen van ‘respijtzorg-light’ te vinden. Aanmelden voor de bijeenkomst
gaat via het Servicepunt Mantelzorg,
010 - 264 02 20.

MantelzorgMenu
In een ontspannen sfeer in contact
komen met andere mantelzorgers?
Dat kan bij het MantelzorgMenu. Samen met wijkrestaurant Schenkel en
Pamijer organiseert het Servicepunt
Mantelzorg een maaltijd. Samen eten,
samen praten, luisteren en ervaringen
delen: zo voelen mantelzorgers zich
meer gewaardeerd! Meer informatie
of aanmelden? Kijk op
welzijncapelle.nu/mantelzorgers.

opvallend was ook, dat niet iedereen
behoefte heeft aan activiteiten. Een
aantal alleenstaande ouderen staat
nog vol in het leven en gaat naar Rotterdam, bezoekt vrienden, gaat naar
concerten en struinen markten af.

Eén tegen
eenzaamheid

Nog vol in het leven
Tijdens de gesprekken viel een aantal zaken op. De aanwezige ouderen
zijn bijvoorbeeld tevreden over het
openbaar vervoer in Schenkel. Qua
informatievoorziening is de IJssel- en
Lekstreek een veelgelezen krant. En

vanuit het hart

Mantelzorg wordt vaak met
liefde gegeven, maar kan een
belasting worden. Waar kan je
dan terecht met je verhaal, vragen en problemen? Het Servicepunt Mantelzorg helpt graag.
Dineke Schaaphok en Alastair
Roolvink, coördinatoren Servicepunt Mantelzorg, leren graag
van mantelzorgers. Zo kunnen
ze overbelasting helpen voorkomen. Heeft een mantelzorger
een vraag, bepaald probleem of
behoefte aan een vrijwilliger, dan
gaan Alastair en Dineke op zoek
naar hulp. Mantelzorgers die bij
Welzijn Capelle staan ingeschreven, ontvangen het Infobulletin
Mantelzorg. Met informatie, adviezen, activiteiten en bijeenkomsten die interessant zijn voor
mantelzorgers. Inschrijven als
mantelzorger kan op de website
welzijncapelle.nu – of vraag het
Servicepunt Mantelzorg telefonisch om een aanmeldformulier
mantelzorg.

Gratis
Mantelzorgpas!

Met de Mantelzorgpas Capelle
krijg je als mantelzorger voordelen bij Capelse winkeliers, theater
of sport. De gemeente stort jaarlijks een bedrag op de pas. Op
mantelzorgpascapelle.nl
staan
alle partners en hun aanbiedingen. Alle mantelzorgers die bij
Welzijn Capelle staan ingeschreven, krijgen de pas automatisch.

Met het programma ‘één tegen
eenzaamheid’ wil de overheid
onder ouderen eenzaamheid
eerder signaleren en doorbreken.
Maatschappelijke organisaties,
gemeenten, bedrijven, ondernemers en de Rijksoverheid werken hiervoor samen. Ook de gemeente Capelle aan den IJssel en
Welzijn Capelle werken mee. Het
project ‘Ouderen doen mee in
Schenkel’ is een goed voorbeeld
van een activiteit in het kader van
één tegen eenzaamheid.
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Een Vreedzame
Wijk: wat is dat
eigenlijk?

Vreedzame Kinderwijkraad Oostgaarde geeft
het goede voorbeeld
lieu willen doen, maar vindt het wel
lastig te bedenken wat. ‘Meer prullenbakken zijn wel handig, maar dat kost
veel geld en dan gooien de mensen
het er nog steeds naast.’ Meer speeltuinen voor wat oudere kinderen vindt
Marley ook een goed idee: ‘Nu zijn er
veel toestellen voor kleinere kinderen
of hangen er jongeren op. Soms denk
je dan: “daar wil ik liever niet heen”.

Opvoeden is steeds meer een
individuele
aangelegenheid
aan het worden. Kinderen leven vaak in te veel van elkaar
gescheiden werelden (school,
thuis, straat). Het is voor hen
belangrijk dat die werelden
aan elkaar geknoopt worden.
Door thuis, op school en op straat
dezelfde wijze van omgaan met
conflicten te hanteren, dezelfde
begrippen te gebruiken en in te
spelen op de op school geleerde vaardigheden, wordt het voor
kinderen duidelijk, dat er overal
ongeveer dezelfde verwachtingen zijn en dezelfde regels en afspraken gelden. In verschillende
wijken in Capelle aan den IJssel
wordt daarom de Vreedzame
Wijk uitgerold. De kinderbuurtcoaches betrekken organisaties
en bewoners bij Onze Vreedzame Wijk. De Vreedzame Wijk is
dus iets van ons allemaal!

Supermoeders
Schenkel

Sinds 2018 is de Vreedzame Kinderwijkraad in Oostgaarde actief.
Deze bestaat uit 16 kinderen uit de
groepen 6 en 7 van OBS de Tweemaster, PCB de Horizon, De Pieter
Bas en Kindcentrum Ontdekrijk. Tijdens een aantal bijeenkomsten ieder schooljaar vertegenwoordigen
zij de stem van de kinderen van hun
school en vergaderen zij over hoe
zij hun wijk nog Vreedzamer kunnen maken.
Zo formuleerden de kinderen in een
‘Wijkmanifest’ de volgende standpunten:
Wij helpen elkaar en denken aan
iedereen die onze hulp nodig heeft.
Wij gaan goed met elkaar en de
natuur om en doen elkaar geen pijn.
Wij houden de buurt schoon.
De poster van dit manifest hingen zij
op door heel Oostgaarde, zodat iedereen weet wat de kinderen belangrijk vinden. Maar het blijft natuurlijk
niet alleen bij het laten horen van hun

Op woensdagmiddag tussen
14.00 en 16.00 uur kunnen kinderen op een Vreedzame manier buitenspelen bij De Supermoeders Schenkel.
Uit een versierde zeecontainer
toveren zij divers buitenspeelgoed. Supermoeder Sherviela:
‘De Florabuurt in Schenkel is een
kinderrijke buurt. Door de kinderen elke week bij de container te
laten spelen, leren zij elkaar beter
kennen’. In de wintermaanden
zetten zij hun activiteiten voort
in Huis van de Wijk De Wel en
knutselen ze met de kinderen en
spelen ze spelletjes. Supermoeder Sherayca: ‘Ook ouders zijn
van harte welkom om te helpen
of een praatje te komen maken’.
De Supermoeders Schenkel zijn
wekelijks actief bij het Speelveld
aan de Bongerd. Kijk voor meer
informatie op Facebookpagina
@Super-Moeders-Schenkel.
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stem. De raadsleden voeren ook actie om hun manifest kracht bij te zetten. Zo hebben zij een spelletjesmiddag georganiseerd voor de ouderen
in hun wijk. Want ouderen moet je
helpen, vindt de Vreedzame Kinderwijkraad.

Wat kan ik eraan doen?
Marley Linger zit nu één jaar in de
Kinderwijkraad, is 10 jaar oud en zit
op OBS de Tweemaster: ‘Je ziet soms
heel veel rotzooi op straat, terwijl er 5
meter verder een prullenbak is. En dan
denk ik “wat kan ik er dan aan doen?”
Voor Capellenaren heeft ze een tip:
‘Als één iemand het doet, gaan meerdere het doen.’ Zo kun je zorgen dat
iedereen de wijk netjes houdt. ‘Eigenlijk zijn de kinderwijkraadsleden een
soort voorbeeld voor andere kinderen.’ Ze vindt het een goed idee als
er in de wijk - net als op haar Vreedzame school - mediatoren komen, zodat conflicten worden opgelost. Op
school merkt ze namelijk een groot
verschil sinds er mediatoren zijn gekomen. Als Marley burgemeester van
Capelle was, zou ze iets voor het mi-

Praten en luisteren
Tess Kemp is 11 jaar oud en zit ook
op OBS de Tweemaster. Zij zit nu al
twee jaar in de Kinderwijkraad. ‘Ik
wilde graag in de Kinderwijkraad om
wat te doen voor de wijk. Ik luister
graag naar kinderen, die het anders
hebben dan ik. Dat vind ik super interessant.’ Ook vertelt Tess, dat zij graag
iets wilde doen voor kinderen die zich
alleen voelen: ‘Soms voel ik mij ook
wel eens alleen en dat is echt geen
fijn gevoel’. Het allerleukste aan de
Kinderwijkraad vindt ze: ‘Het samen
praten. En de actie waarbij we met
ouderen gingen praten om naar hun
verhalen over vroeger te luisteren.’

“Het idee dat je allemaal
vreedzaam met elkaar
omgaat is gewoon gaaf.”
Als Tess burgemeester van Capelle
zou zijn, zou zij aan andere kinderen vragen wat zij belangrijk vinden.
‘Want ik kan wel een idee hebben,
maar als andere kinderen wat anders
denken, heeft het geen zin’. ‘Het is
heel belangrijk dat iedereen hulp
krijgt, die hulp nodig heeft, wie je ook
bent en hoe je er ook uitziet.’ Tess
vindt het supertof van de Vreedzame
wijk dat het verbindt. ‘Het idee dat je
samen allemaal vreedzaam met elkaar omgaat is gewoon gaaf.’

Leerzame activiteiten in het KinderLab
mische plek waar steeds verschillende doelgroepen aanwezig zijn.’

Het KinderLab is een inspirerende
plek in de wijk voor kinderen t/m
12 jaar en hun ouders uit Schollevaar. Door middel van activiteiten
en ontmoeting wordt ingezet op
ondersteuning, talentontwikkeling
en bewustwording.
Er is veel ruimte voor initiatieven van
kinderen en ouders en er wordt samengewerkt met o.a. de Gemeente,
scholen, de bibliotheek, CJG, Perspectief Jeugdwerk, Sportief Capelle
en Royal Kids kinderopvang. Marije
Arnouts is projectleider van de KinderLabs bij Welzijn Capelle. ‘In het
KinderLab gebeurt altijd iets en er is
veel mogelijk. Het is een enorm dyna-

Iedere wijk is anders
Welzijn Capelle is druk bezig met
een nieuw KinderLab in Middelwatering. ‘Als alles gaat volgens planning,
opent eind 2019 een KinderLab in
Middelwatering. De insteek is hetzelfde, maar het blijft natuurlijk maatwerk.
Iedere wijk is anders. Dat het komt in
het Huis van de Wijk, dat daar ook zal
openen, betekent dat er een nauwere
samenwerking is met bijvoorbeeld de
buurtcoach.’
Erover praten
In het KinderLab wordt gewerkt vanuit
het gedachtegoed van de Vreedzame
Wijk. ‘Oefenen met deze methode
werpt echt zijn vruchten af wanneer
het gaat om de omgang met elkaar.
We zagen veel ruzie en pestgedrag,
dat kunnen we natuurlijk niet helemaal wegnemen. Door de kinderen

welzijncapelle.nu

steeds bewust stil te laten staan bij
hoe het anders kan, hebben we grote veranderingen gezien. Nu spreken
kinderen eerder uit wat hen dwars zit
en wordt erover gepraat.’

Samen aan tafel
‘Van kooklessen worden kinderen
heel enthousiast’, zegt Marije. ‘Ze willen vaak wel ongezonde dingen koken, zoals kapsalon en pizza. We hebben een diëtist gevraagd een serie
kooklessen te geven. In eerste instatie
werden de kinderen niet erg enthousiast van het gezonde eten. Toen we
het gezamenlijk aan tafel opaten, iets
wat ze thuis ook niet altijd doen, vonden ze het heel lekker. Bij één van de
kinderen weet ik, dat thuis nu vaker
en gezonder gekookt wordt.
Kijk op de Facebookpagina
@KinderLabCapelle of ga naar
welzijncapelle.nu/kinderlab om meer
te weten te komen over de activiteiten.

Fortnite Battle: gamegedrag onder de aandacht
De gratis online game Fortnite is
mateloos populair onder jongeren.
24 fanatiekelingen deden mee aan
de eerste Fortnite Battle in de Koperwiek, georganiseerd door Welzijn Capelle, het Leger des Heils
en jongeren uit Schollevaar. Voor
de kleine broertjes en zusjes was
er een Dance Battle. Van begin tot
eind was de spanning te voelen.
Als ‘avatar’ landen ze op een groot
eiland, waar ze het tegen elkaar opnemen. De speler of het team die
het langst overleeft, wint het spel.
‘Het is een groot succes gebleken!’,

zegt jongerencoach Zandia Edhie
Hoessein van Welzijn Capelle. ‘Door
de jongeren te laten gamen, kun je
goed met hen in gesprek over gamegedrag, zonder belerend te zijn.’ Ouders kregen tussendoor informatie en
voorlichting van Stichting Be Aware
over gamegedrag en de risico’s ervan. Wat is gezond gamegedrag en
wat ongezond? Fanatiek gamen is
prima, maar wanneer is er een risico
van verslaving? In de pauze verraste
Stichting Confro met een sketch over
wapenbezit en de game Fortnite en
gingen zij de dialoog aan met de jongeren over dit onderwerp.

‘Het mooiste wat je kunt zijn is jezelf’
Op Instagram is #NoFilter inmiddels een veelgebruikte hashtag.
Veel influencers posten hun foto’s
zo nu en dan au naturel, zonder make-up en met de hashtag #NoFilter.
Deze trend is een goed voorbeeld
voor jonge meiden, vinden Zandia
Edhie Hoessein (jongerencoach) en
Jeanneke Holterhues (maatschappelijk werker) van Welzijn Capelle.
NoFilter is een project van Welzijn
Capelle, speciaal voor meiden tussen de 12 en 16 jaar oud. Jeanneke:
‘Sociale media zijn niet meer weg te
denken uit het leven van jonge meiden. Hier kunnen zij zich creatief uitdrukken en ontwikkelen zij hun eigen
identiteit. Het leert ze op een speelse
wijze omgaan met media in de breedste zin van het woord. Bovendien wer-

ken ze aan competenties die ze nodig
hebben in hun opleiding, beroepstraject en hun sociale leven.’

Weerbaarheid en zelfredzaamheid
Het meidenwerk richt zich op het versterken van meiden door de focus
te leggen op zelfbeeld, sociale omgeving, talenten en maatschappij en
lichamelijkheid en seksualiteit. ‘Door
te werken aan zelfbewustzijn, het vergroten van zelfregie en het opbouwen van een gezond sociaal netwerk
wordt de weerbaarheid en zelfredzaamheid van meiden vergroot. Elk
meisje is uniek en mooi zoals ze is’,
zegt Jeanneke. De eerste twee trajecten zitten al bomvol. De meiden krijgen leuke en inspirerende workshops
van onder andere dansschool Noes
Fiolet, CJG en Sportief Capelle.

‘Ik wil doorgeven wat ik heb geleerd’
Viënsel Samboe (21) lijkt een
geluksvogel. Hij heeft een fijne
woonruimte, die hij deelt met een
aardige huisgenoot, een lieve
vriendin, en begint binnenkort
met een opleiding. En dan gaat hij
binnenkort óók nog aan de bak
als deejay bij FunX radio. Maar tot
nu toe is zijn leven niet makkelijk
geweest.
De moeilijkheden hadden vaak te
maken met zijn chronische ziekte:
‘Sikkelcel is het meest dominerende
ding in mijn leven. Het kan wat ik aan
het doen ben, ter plekke stopzetten.
Het heeft impact op alles.’ Als kind
en puber verzette hij zich ertegen,
wilde hij zijn sikkelcelziekte het liefst
negeren. Met soms levensgevaarlijke
gevolgen. Zo kreeg hij rond zijn
zeventiende een longembolie, een
bloedprop in zijn longen, en moest hij
een halfjaar bloedverdunners slikken.

“Sikkelcel is het meest
dominerende ding
in mijn leven”
Depressief
Op de basisschool werd Viënsel
regelmatig buitengesloten en gepest,
maar vanaf de middelbare school

namen de pesterijen extreme vormen
aan. Zo erg dat hij depressief werd en
begon te twijfelen aan de zin van zijn
leven. Op allerlei manieren probeerde
Viënsel de negatieve gebeurtenissen
zoveel mogelijk buiten te houden.
Maar met zulk extreem pestgedrag
is dat onmogelijk. ‘Ik kreeg een
training woedebeheersing. Dan zou
ik het pesten wel leren negeren. Maar
pesters willen juist niet genegeerd
worden en het pesten werd nog erger.
Kinderen die gepest worden, kunnen
vaak niet delen wat ze doormaken. Ze
voelen zich eenzaam. Soms gebeurt
daardoor het ergste en is iemand er
opeens niet meer.’

voor de enorme groei die hij heeft
doorgemaakt! Ik ben echt heel trots.’

Zonder diploma
In zijn eindexamenjaar op het Grafisch
Lyceum kreeg hij een sikkelcelcrisis en
kon zijn stage niet afmaken. Er werd
geen rekening gehouden met zijn
ziekte en hij moest van school zonder
diploma. Door de Jonge Krijger ging
hij naar de vavo en kwam in contact
met Welzijn Capelle. Er was een klik
tussen hem en jongerencoach Remco
Moet. ‘Remco wil dat ik mijn talenten
gebruik. Tijdens ons eerste gesprek
zei hij al, “Praten is één van jouw
talenten. Deel je story!” Ik zie hem
niet meer als begeleider, maar als
vriend.’ Remco: ‘Viënsel is intelligent,
sterk en vooral: zélf verantwoordelijk

Toekomst
Viënsel wil wat hij heeft meegemaakt
gebruiken om een voorlichtingsfilm
te maken voor professionals. Zodat
die beter weten hoe ze moeten
omgaan met kinderen en jongeren,
die gepest worden. ‘Als ik alles wat
ik heb geleerd kan doorgeven en het
leven van anderen wordt daardoor
beter, dan heb ik mijn doel bereikt. Al
help ik maar één persoon.’

FunX
In september start niet alleen zijn
opleiding als audiovisueel specialist,
maar ook zijn nieuwe baan als radiodeejay bij FunX. ‘Mijn vriendin zei,
”Dit past bij jou! Je hebt een goede
stem en je hebt meningen”.’ Viënsel
stuurde een demo in, maar hoorde
maanden niets. ‘Ik dacht, “Dat gaat
‘m nooit worden!” Ik heb geen
ervaring en alleen m’n middelbare
school afgemaakt.’ Maar er viel een
uitnodiging voor een gesprek op de
mat. En hij kreeg de baan.

Lees Viënsels hele verhaal op
welzijncapelle.nu/vanuit-hethart.

vanuit het hart

Op weg naar
volwassenheid

Het jeugd- en jongerenwerk van
Welzijn Capelle is er voor iedereen van 0 tot 23 jaar. De jongerencoaches zetten zich in voor
veilige wijken, een zinvolle vrijetijdsbesteding en coachen de
jeugd op weg naar hun volwassenheid. Jongeren die behoefte
hebben aan advies en/of praktische ondersteuning of op zoek
zijn naar een manier om talenten
tot uiting te brengen, kunnen bij
de jongerencoach terecht. Ze zijn
te vinden in de buurt, op middelbare scholen, in de jongerenvoorzieningen, op social media en in
de straten en op de pleinen van
Capelle. Volg ze op Instagram via
@jongerenwerk_capelle!

Sport en cultuur
voor iedereen
Het jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat ieder kind lessen in
sport en op kunst- en cultuurgebied kan volgen. Oók kinderen
uit gezinnen met een minimum
inkomen. Het fonds maakt het
mogelijk dat kinderen tussen de
4 en 18 jaar uit financieel minder
draagkrachtige gezinnen kunnen
meedoen. Per cursusjaar kan er
een aanvraag worden gedaan
voor een bijdrage. De aanvraag
kan alleen gedaan worden door
een intermediair: een onafhankelijk tussenpersoon. Welzijn
Capelle kan helpen bij de aanvraag. Daarvoor kun je terecht
bij een van de Wijkwinkels of telefonisch contact opnemen met
Welzijn Capelle op werkdagen
tussen 9.00 en 16.00 uur.
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