Jaarverslag activiteiten 2021
Het hele jaar door: gezelligheid aan huis en ondersteuning aan onze ouderen
Ook dit jaar zijn de 31 vrijwilligers weer op diverse huisbezoeken geweest bij onze
36 ouderen! Uiteraard met Corona maatregelen in acht. Wanneer bezoek niet
mogelijk was, is er ook dit jaar voor alternatieven gezorgd, zoals kaartjes en een
belletje, het brengen van een boeketje of boodschappen.

Maart - Van harte gefeliciteerd!
Onze oudste senior is dit jaar 98 jaar
geworden! Mevrouw speelt nog graag
een potje rummikub!

Juli: Weer gezellig erop uit!
Na een lange periode zijn uitjes eindelijk weer mogelijk! Kartrekker Gery Holterman is
gezellig een ijsje eten in Enter, samen met een van onze ouderen.

November
Wat is het toch fijn, om bij Stichting
Samenzijn vrijwilliger te zijn!
Vrijwilligers, enorm bedankt voor jullie
inzet namens de Stichting.

1 December --- Bijeenkomst op woensdag van 14.00-17.30
Eind september is bekend gemaakt dat de 1,5 maatregel niet meer
verplicht was, en de horeca weer open ging. Daarom is dan ook direct een
gezellige middag georganiseerd voor onze ouderen en vrijwilligers bij Het
Anker te Wierden. We hebben erg leuke reacties ontvangen, en het aantal
aanmeldingen was enorm hoog! Helaas, de beperkende maatregelen zijn
voor deze datum weer teruggedraaid, waardoor 13 november de middag
weer is afgelast.
We hopen dan ook van harte dat er in 2022 weer diverse gezellige
middagen door kunnen gaan!

7 december
Nationale vrijwilligersdag
Allen hartelijk dank voor jullie
inzet!

Fijne feestdagen en een gezond 2022!
Onder het genot van een kop koffie bij Sjiek in Wierden, zijn onze vrijwilligers voorzien
van het jaarlijkse kerstpakket. Zij hebben de kerstpakketten van de ouderen
meegenomen en persoonlijk overhandigd. Met zijn allen zorgen we toch voor
gezelligheid in Coronatijden!
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.
Ook via de Gemeente Wierden komen aanvragen binnen wanneer bij hen
geconstateerd wordt dat er ouderen vereenzamen. Een mooie samenwerking!
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