Welzijn Capelle helpt!
Vanuit het hart.
Bij vragen over:

Rondkomen
en geld

Begeleiding
statushouders

Relatieproblemen

Bewonersinitiatieven

Mantelzorg

(Geestelijke)
gezondheid
Conflicten
met buren

Opvoeding /
Vreedzame Wijk
Problemen
van jongeren

Hulp bij
Wmo-aanvragen
Werk
en school

Ook als je
vrijwilligerswerk
zoekt

Thuissituatie

Vrijwilligerswerk

Hulp bij het
ouder worden

Voor alle
Capellenaren
van 0 tot 100

Welzijn Capelle biedt ondersteuning en begeleiding aan Capellenaren.
Vanuit het hart, omdat iedereen ertoe doet. Welzijn Capelle biedt hulp, informatie en advies.
Wij streven naar meer sociale samenhang, veiligheid en samenwerking in de wijk.

Bezoek de website voor meer informatie: www.welzijncapelle.nu

010 - 707 49 00 (9.00 - 16.00 uur, op werkdagen)

Conflicten met buren
waar je niet uitkomt?
Buurtbemiddeling helpt!
Capelse buurtbemiddelaars leveren
goed werk: 70% van de burenconflicten waarin zij bemiddelen,
sluiten ze positief af. In 2020 kreeg
Buurtbemiddeling Capelle het
Kwaliteitscertificaat ‘CCV-plus’.

Moeite met rondkomen?
Bang voor schulden?
Bel Financiële hulpverlening
of de budgetcoach.
Schuldhulpverlener Sherayca

Isidora loste zelf ooit een enorme

schuld af. ‘Mijn vak is zo mooi.
Ik laat mensen zien dat ze weer
schuldenvrij kunnen zijn en
motiveer ze om het aflossingstraject vol te houden. Ik laat
merken dat ik daar óók ben
geweest. Dat doet mensen veel.’

Coördinator buurtbemiddeling
Pam van Rooijen: ‘Je goed

voelen in eigen huis is de basis
van welzijn.’

Vluchtelingenwelzijn
helpt statushouders een leven
op te bouwen in Capelle!

CapelleDoet: voor wie iets wil
doen voor zijn mede-Capellenaar.
Of juist een helpende hand zoekt.

Medewerker Inburgering Marwa Bekera komt zelf uit Syrië:

Vrijwilliger Wim werkt al tien jaar bij de Schenkelse wijkwinkel.

‘Ik weet hoe moeilijk het is om een nieuw leven op te bouwen
in Nederland. Bij veel statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) blijkt zelf integreren bijna onmogelijk. Zonder hulp
komen ze vaak in (financiële) problemen, of worden depressief
door trauma’s en gemis van sociale contacten. Met onze
ondersteuning kunnen ze sneller en beter integreren.’

‘Het leukste aan mijn vrijwilligerswerk vind ik het werken
met mijn collega’s. En natuurlijk de wijkbewoners helpen!’

Het Kenniscentrum organiseert leuke en nuttige trainingen voor
vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en ‘gewone’ Capellenaren.
(Bijna) gratis! Kijk op www.capelledoet.nl/trainingen

Uit elkaar gegroeid? Twijfels over je relatie?
Vraag een gesprek aan met de relatiecoach!
Maatschappelijk werker Marjolijn Roomans is ook relatiecoach. Na een aantal relatiegesprekken
stuurde één van haar cliënten haar een appje: ‘Dankjewel voor het voorhouden van een spiegel.
Onze gesprekken hebben de ergernis verminderd. En we praten weer met elkaar.’

Ben je 12 - 23 jaar en wil je je talenten ontdekken,
of heb je vragen over school of thuis?
Bespreek het met de jongerencoaches.
Amine (17) en jongerencoaches van Welzijn Capelle bedachten een ‘livestream’ (online show) op

Instagram, om jongeren te motiveren zich aan de overheidsregels te houden: ‘Als we bekende gasten
hebben, bijvoorbeeld van Dream School of Broederliefde, hebben we wel 300 volgers op één avond!’

Ooit geweld in een relatie
meegemaakt?
Misschien is de training
Krachtige Vrouwen iets voor jou!

Tips of adviezen nodig
bij het mantelzorgen?
De coaches van Mantelzorg
Capelle staan voor je klaar.

‘Het gaf me een goed gevoel om hier met deze groep vrouwen
te komen en open over onze ervaringen te praten. Iedereen is
er sterker van geworden. Ik kom nu meer voor mijzelf op.
En ik schaam me niet meer voor bepaalde beslissingen.’

‘De mantelzorgcoach van Mantelzorg Capelle zorgde dat mijn
vrouw in een zorgpension kon logeren tijdens mijn visvakantie.
Zij tipte ons ook over het MantelzorgMenu, etentjes voor
mantelzorgers, en bracht ons in contact met cliëntondersteuning.’

Check onze website voor data of bel 010 - 707 49 00

www.mantelzorgcapelle.nu

Geestelijk in de war raken kan ons
allemaal overkomen. Langere of kortere tijd.
Ook dan biedt Welzijn Capelle ondersteuning.
‘Ik heb psychiatrische problemen. Maar ik ben veel meer dan dat. De medewerker van Welzijn Capelle vroeg
naar mijn krachten en belemmeringen. Mijn diagnose was niet het uitgangspunt, dat vond ik erg prettig.’

Wil je ander werk, maar weet je niet wat? Sollicitatieangst?
Ga aan de slag met de werkcoach!
Wanja: ‘Met de werkcoach heb ik mijn sterke en zwakke punten bepaald, en gekeken naar wat mijn angsten

waren en wat me energie gaf. Ze heeft me geholpen in m’n kracht te komen. Nu heb ik mijn eerste betaalde
opdrachten binnen.’

Cliëntondersteuning:
voor wie het niet zelf (meer) kan.
Cliëntondersteuner Willemieke regelde huishoudelijke hulp en vervoer

naar het ziekenhuis voor een oudere dame en kankerpatiënte. Haar
reactie: ‘Je bent de eerste die ik in vier dagen spreek. Ik ben blij dat je
belt.’ Willemieke meldde haar aan bij de Ouderencoach voor een huisbezoek. En bij de telefooncirkel. ‘Ze wordt nu en dan gebeld voor een praatje.’

12 - 23 jaar en problemen op school of met je ouders?
Praat eens met een jongerencoach!
Er was een klik tussen Viënsel en jongerencoach Remco. ‘Remco zei: “Als ik werk met jou, dan wil ik
je ook echt helpen”. Ik heb veel aan bepaalde mensen te danken. Ook aan hem. Hij wil dat ik mijn
talenten gebruik. Tijdens ons eerste gesprek zei hij, “Praten is één van jouw talenten. Deel je story!”’

Bezoek de website voor meer informatie: www.welzijncapelle.nu

010 - 707 49 00 (9.00 - 16.00 uur, op werkdagen)

Heb je een idee om
je buurt nog fijner te maken?
Bespreek het met de buurtcoaches.

Ben je 4 - 13 jaar en heb je ideeën voor
leuke speelactiviteiten in je eigen wijk?
De kinderbuurtcoaches
denken graag met je mee!

Buurtbewoonster José begon een koffie-

ochtend voor ouderen in kringloopwinkel
Rataplan, met buurtcoach Arno de Bie.
José hielp zelfs bij het realiseren van dé
ontmoetingsplek voor de bewoners rond
de Meeuwensingel: ‘Nu hebben we ons
eigen Huis van de Wijk, aan de Reigerlaan 66!’

Kinderbuurtcoach Nikki: ‘In augustus organiseerden we met

de Supermoeders Schenkel en jongerencoaches een coronaproof
Zomerspeeldag in Schenkel. Met een stormbaan en lasergamen.
Iedereen speelde samen. De kinderen én ouders waren superenthousiast. Veel kinderen zeiden, ‘Dit willen we vaker!” Als ze
zelf meehelpen organiseren, dan kan dat zeker!’

Zelf geld inzamelen voor een eigen activiteit? Dat kan op www.maakcapelle.nl!
Vraag de buurtcoach of kinderbuurtcoach om je op weg te helpen.

60+ en geen hulp uit uw eigen netwerk? Of maakt u
zich als professional zorgen over een oudere bewoner
en patiënt? De ouderencoach is er speciaal voor hen.
Ouderencoach Esther Schouten: ‘Bij een verhuizing van een oudere dame hebben de woningcorporatie,

huisarts, praktijkondersteuner, de fantastische buurvrouw, de aannemer en ik elkaars expertise gebruikt.
Zo is er een duurzame samenwerking ontstaan, ook voor ná de coronacrisis.’

Samen het
nieuwe jaar in
Met veel aandacht
voor elkaar

Hans Roskam, directeur Welzijn Capelle

‘2020 was voor ons allemaal een heel bijzonder jaar.
Door corona heeft Welzijn Capelle veel activiteiten en
dienstverlening voor bewoners helaas tijdelijk moeten
stopzetten of anders moeten aanbieden. Maar gelukkig
heeft het ook veel nieuwe energie losgemaakt onder
bewoners, die juist nu graag iets voor een ander willen doen.’
‘Ik hoop dat we in 2021 die energie en inzet samen kunnen
vasthouden en dat alle bewoners mensen in hun buurt uit de
brand blijven helpen als ze hulp nodig hebben. In deze lastige
tijd, maar ook hierna. Waar nodig ondersteunen wij hier graag
bij. Is het te groot voor buurtbewoners zelf, dan denken we
graag mee over andere oplossingen, of wij pakken het zelf op.’
‘Voor vragen of advies geldt dus nog steeds: bespreek het
met de buurtcoach, buurtmoeder, jongerencoach of kinderbuurtcoach in je wijk. Of neem contact op met Welzijn Capelle
via de telefoon, websites of social media. Júist nu!’
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