Jaarverslag activiteiten 2020
December
Fijne feestdagen en een gezond 2021!
Ook in tijden van corona hebben we
onze vrijwilligers en ouderen weer blij
gemaakt met een goed
gevuld kerstpakket, ze hebben
het weer verdiend!

November
Bloemetje bezorgd bij alle ouderen
en vrijwilligers als hart onder de riem!

Hier doen we het voor: de bezoekjes – het hele jaar door
Met 31 vrijwilligers en een gemiddelde ratio van 1,5 bezoek per
week worden jaarlijks ruim over de 1500 bezoeken bij 36 ouderen in
de omgeving gemaakt! We zijn dan hier dan ook erg trots op en
danken al onze vrijwilligers voor hun inzet! Uiteraard heeft Corona
dit jaar roet in het eten gegooid, en worden bezoekjes nu
omgetoverd in het sturen van kaartjes of een boeketje, brengen van
boodschappen tot aan de deur, telefoontjes of een groet achter glas
om ze een hart onder de riem te steken.

Mei – 75 jaar bevrijding in Wierden
Op 4 mei stond er op de planning om 1.000 maaltijden te schenken vanuit de Stichting, aan alle
ouderen in de verzorgingstehuizen in Wierden, als viering van 75 jaar bevrijding in het dorp.
Helaas heeft dit door Corona geen doorgang kunnen vinden, maar de actie zal alsnog
plaatsvinden zodra maatregelen dit toestaan.
Paasdagen
De Stichting Samenzijn wenst haar ouderen
en vrijwilligers alvast een vrolijke paasdagen.
De paashazen staan al te popelen om
rondgebracht te worden.
Advertenties en werving
Ook dit jaar heeft de Stichting Samenzijn met een advertentie in de Historische Kring Wierden
(3 tot 4 oplages per jaar) gestaan om het werk van de Stichting onder de aandacht te brengen.
Inmiddels krijgen we ook via de Gemeente Wierden aanvragen binnen wanneer bij hen
geconstateerd wordt dat er ouderen vereenzamen. Een mooie samenwerking!
SENIOREN GEZOCHT
Zijn de dagen lang en vindt u het leuk om
eens bezoek te krijgen?
Kent u iemand die veel alleen is en het
leuk zou vinden om regelmatig door een
van onze vrijwilligers bezocht te worden
voor een kop koffie , een luisterend oor
of een blokje om in de Gemeente
Wierden? Neem dan contact met ons op
om de mogelijkheden te bespreken!

Gery Holterman,

06-83139651

Uiteraard zijn ook vrijwilligers altijd welkom bij de Stichting om een steentje bij te dragen!

Maart
Bezoekjes per direct stopgezet – Coronavirus update
Wij vinden het enorm vervelend dat wij dit bericht met jullie moeten delen; Vanwege de risico’s
van het coronavirus en de gezondheid van onze dierbare ouderen, zien wij ons genoodzaakt
om, in ieder geval in de maand maart, de bezoekjes van onze vrijwilligers aan de ouderen stop
te zetten.
Wij kunnen het risico van besmetting niet lopen. Wij hopen jullie allemaal in april in goede
gezondheid weer te zien!

Het bestuur
In 2020 bestond het bestuur van
Stichting Samenzijn uit de volgende personen:
Gery Holterman – Marsman (voorzitter)
Raymond Hekkert (penningmeester)
Niki Holterman (secretaris)

