2018

Een greep uit de highlights
Maart

De Belastingdienst roept de belastingdienst van De
Welle uit tot 1 van de beste 3 belastingservices van
Nederland!
Eerste verkiezingsdebat in begrijpelijke taal is een feit.

April

Op 12 april werden er op één dag 22 toestellen geplaatst
bij de Korenbloem. Hier waren 4 alarmvrijwilligers bij
betrokken.
Leuke ontmoetingen en herinneringen ophalen bij het
30-jarig jubileum van VluchtelingenWerk.
‘Nieuwe’ fietsen voor jongerenwerkers De Welle. Mede
mogelijk gemaakt door fietsenmaker Valk.
Klimmen, klauteren, springen en dansen bij eerste editie
Koningsspelen voor 140 peuters in het Ravijn.

Mei

Ongeveer 60 vertegenwoordigers van diverse
vrijwilligersorganisaties wonen de bijeenkomst AVG bij.
Record aantal deelnemers bij derde editie van
Wandelmeerdaagse.

Juli

Grote groep jongeren in het kader van de
zomeractiviteiten op weg naar Moviepark.  

Augustus

In samenwerking met Rotary wordt project ‘Eet mee’
opgestart.

September

Start voorbereidingen Zonneweken, een nieuw project
waarbij verbinding centraal staat.
De Welle organiseert een uniek evenement ‘Help, mijn
pensioendatum nadert!’ in feesttent van Bruisend
Nijverdal.
10 gemotiveerde finishers bij de Strongmanrun!

Oktober

Nieuwe activiteit ‘pannenkoeken eten voor grootouders
met kleinkinderen’ in De Cirkel is een succes!
Ontmoeting en gezelligheid tijdens Eritrese themaavond waar 25 statushouders aanwezig waren.

November

Maar liefst 111 matches met een totale waarde
van €49.135,- tijdens de Beursvloer Hellendoorn bij
Auto Aaltink.
65 kinderen uit vluchtelingen- of minimagezinnen
krijgen een onvergetelijke Sinterklaas dankzij
sintmiddag.

December

De Welle vraagt aandacht voor een dementievriendelijke
gemeente door het uitdelen van Alzheimersokken als
vrijwilligersattentie.
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vol jaar achter de rug. Samen met de
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gemeente maken we in het begin van
het jaar afspraken de doelen en effecten van onze werkzaamheden. Deze
jaar gemonitord en zo nodig bijgesteld. De contacten met de gemeenten zijn inhoudelijk goed en er
heerst een sfeer van vertrouwen.
De Welle heeft een breed werkgebied dat alleen met behulp van veel
vrijwilligers gerealiseerd kan worden. Daar ligt de sterke kant van
De Welle. De Eigen Kracht van de
samenleving wordt gebruikt en daar
waar mogelijk verder uitgebreid.
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want het potentieel aan vrijwilligers
neemt af terwijl er met een vergrijzende bevolking meer hulpvragers bij
komen. Samen met de gemeenten gaan
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we aan het werk om ook deze mensen te
kunnen ondersteunen.
In deze verkorte uitgave van het jaarverslag
treft u vooral veel cijfers aan. Er is ook een uit-
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gebreide versie beschikbaar, te zien via de site van
De Welle. Hierin staan de inhoudelijke afwegingen.
Voor De Welle blijft de preventie voorop staan. Dat
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doen we via het jongerenwerk door het verzorgen van
gastlessen maar door het begeleiden van jongeren op weg
naar hun volwassenheid. Sociale contacten zijn van wezenlijk
belang voor mensen die eenzaam zijn of zich eenzaam voelen. De
Welle zorgt dat er veel activiteiten zijn waar mensen contacten kunnen leggen. Nieuw in dit kader is de samenwerking met Evenmens waar we
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lige vervoersvoorziening, gaat onder
de vlag van ‘Automaatje’ een naam
krijgen. Aandacht voor de mens
met zijn vervoersvraag blijft echter
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onverminderd overeind staan.
De toestroom van statushouders
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blijft onveranderd hoog. Met gemo-
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tiveerde vrijwilligers worden de
statushouders begeleid en ondersteund om zodoende een zelfstandig
bestaan op te kunnen bouwen.
Voor gebiedsgericht werken is het
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afgelopen jaar een stevige basis gelegd.
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sneller om initiatieven in het maatschappelijk veld te gaan ontwikkelen. Dit alles om de
instroom in de geïndiceerde zorg uit te stellen
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c.q. te voorkomen. In het kader van samenwerken
wordt ook het ‘Welzijn op Recept’ vorm gegeven.
We hebben een goed jaar achter de rug waarin De Welle
heeft kunnen laten zien wat zij op het gebied van preventie
heeft kunnen betekenen.
Gerard Beukers,
Directeur Stichting De Welle

wekelijks ritten
Mooi Meegenomen

