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2019 in vogelvlucht

Een greep uit de highlights
Jongerenwerk
• Wierdense jongeren leggen ouderen in de watten tijdens NLdoet/Nationale 

Pannenkoekendag.
• Jongerenwerkers leren 160 basisschoolleerlingen alles over geld, de pinpas,  

het verschil tussen arm en rijk.
• Maar liefst 144 graffitiontwerpen kwamen binnen voor de wedstrijd op het 

Station Wierden. 
• Tijdens de pizza-avond kwamen 30 jongeren uit Enter langs om deel te nemen 

aan de enquête. 
• “Draag geen joggingbroek!” was een van de adviezen die tijdens de 

vuurwerkvoorlichting door het jongerenwerk werd overgedragen. 

Ouderenwerk
• Ruim 50 vrouwen van de Vrouwen van Nu luisteren naar een presentatie van 

het ouderenwerk over het letterlijk en figuurlijk in balans blijven. 
• In april begon de Diabetes Challenge, waarbij 40 deelnemers onder begeleiding 

20 weken wandelen. 
• Samen tegen eenzaamheid van start met ruim 30 aanwezige belangstellenden 

van verschillende organisaties.
• Drie keer een volle huifkar met zichtbaar genietende senioren tijdens de 

zomeractiviteiten. 
• In 2019 werd het WDTM-Ketenkeurmerk Persoonsgebonden 

Alarmeringsdiensten behaald! 
• Werken aan stabiliteit en veilig vallen tijdens de tienweekse cursus valpreventie 

i.s.m. fysiotherapeut Dirk Bulk. 
• De kookworkshop voor mannen (beginners) zat binnen no time vol!
• In samenwerking met Evenmens is een wekelijkse dagvoorziening voor mensen 

met lichte geheugenproblematiek opgezet.
• Lancering ANWB Automaatje, de nieuwe vervoersdienst waarvoor  

15 vrijwilligers actief zijn! 
 
Vrijwilligerswerk
• Vrijwilligerscolleges: workshop EHBO (26 deelnemers), workshop Happas 

maken (25 deelnemers), reanimatie (16 deelnemers).
• In 2019 leerden vrijwilligers van De Welle hoe zij eenzaamheid kunnen 

herkennen.
• In samenwerking met de bibliotheek organiseerde het Taalpunt een taallunch 

voor wethouders en raadsleden.
• Het belang van ondersteuning bij taal werd onderstreept tijdens een 

presentatie over laaggeletterdheid. 

Peuterwerk
• Peuters Dikkie Dik op bezoek bij boerderij. 
• Peuterspeelzaalleidsters rondden de cursus Kijk af en namen een welverdiend 

certificaat in ontvangst!
• Mede dankzij het prachtige weer hadden de peuters van Robbedoes de dag 

van hun leven tijdens het schoolreisje naar De Kleilutte. 

(Sport)buurtwerk
• Een drukte van jewelste! Zo zijn de sportinstuiven, waar een recordaantal 

bezoekers aansloot, het beste te omschrijven. 
• Leuke en afwisselende spelonderdelen bij de Koningsspelen. 
• Nieuwe lessen (trampoline) springen door SV Raduga en judo door Judo 

Haagsma goed bezocht! 
• Website Sport & Cultuur in Wierden is in 2019 meer van de grond gekomen. 
• Eerste bijeenkomst Lokaal Sportakkoord in november trekt ruim 60 aanwezigen. 

Locatie Wierden
Dokter G.H. Beensweg 21 
7642 CH Wierden

T 0546 - 571693
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www.stichtingdewelle.nl



Voor u ligt het jaaroverzicht van Stichting De Welle over 
het jaar 2019. Het zorglandschap is volop in beweging 
en De Welle anticipeert daarop. De Welle bedient 
een brede groep mensen: peuters, jongeren, vrij-
willigers, wijkbewoners en senioren. Stichting 
De Welle wil er voor alle inwoners zijn, die 
zelfstandig wonen en een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. We willen dit doen 
vanuit lokale betrokkenheid door maxi-
male inzet van vrijwilligers, goed opge-
leide en gemotiveerde medewerkers, 
eigen kracht inwoners, verbindingen, 
innovatie en samenwerking met 
externe partijen. Dit jaaroverzicht 
geeft een goed beeld van de koers 
die De Welle in 2019 ingezet heeft. 

Zeker in 2019 zagen we dat 
welzijns organisaties steeds 
belangrijker worden. Al ons werk 
is preventief en we werken vanuit 
positieve gezondheid in de brede 
zin. Boeken we succes op welzijn,  
dan besparen we tevens op zorg. 

Onze missie:
Stichting De Welle is een maatschap-
pelijke onderneming die een bijdrage 
levert aan het welzijn van jong en oud, 
waardoor meer mensen (langer) kunnen 
meedoen aan de samenleving. 
is actueler dan ooit tevoren. Door de ver-
grijzende bevolking en de steeds individu-
eler wordende maatschappij hebben meer 
en meer inwoners een steuntje in de rug nodig 
om zich te handhaven. Daarnaast zien we dat er 
minder subsidies beschikbaar zijn. We mogen ver-
trouwen op een positieve en constructieve samen-
werking met de gemeente en samen kijken we hoe we 
– in deze spannende tijden - onze missie kunnen blijven 
waarmaken. Er wordt een groter beroep gedaan op eigen 
kracht van de samenleving en bij dat proces speelt De Welle een 
grote rol. De verbinding met alle vrijwilligers is en blijft ontzettend 
belangrijk. Onze medewerkers en vrijwilligers hebben veel werk verzet 
om de (kwetsbare) doelgroepen te ondersteunen. 

Eenzaamheid is een thema waar De Welle veel aandacht 
aan heeft besteed, voor zowel jong als oud. We zijn 

constant op zoek naar signalen vanuit de inwoners, 
zodat we hulpvragen van individuen en groepen 

adequaat kunnen beantwoorden. We zijn een 
vraaggestuurde organisatie. Het afgelopen 

jaar namen we onze dienstverlening kri-
tisch onder de loep en hebben naar aan-

leiding van de vraag diverse activiteiten 
opgestart of juist gewijzigd. Zo maak-

ten we in 2019 een start met Join Us 
voor de jongeren. In 2020 breiden we 
dit concept, waarbij eenzame jonge-
ren met elkaar in contact worden 
gebracht, uit. Daarnaast bieden 
we diverse activiteiten aan die als 
uitgangspunt hebben om de soci-
ale contacten te versterken, zodat 
mensen zich minder eenzaam 
voelen. Ook hier gaan we aller-
eerst uit van de eigen kracht van 
onze deelnemers. 

In 2019 is een sterke focus gelegd 
op de lokale betrokkenheid. We 

hebben goede contacten met 
diverse organisaties binnen de 

gemeente, werken op verschillende 
terreinen samen en zien hierin een 

duidelijke meerwaarde. Het afgelopen 
jaar zijn allerlei veranderingen binnen  

de organisatie in gang gezet. Daar 
waar mogelijk werden interne processen 

gestroomlijnd. We hebben een koers ingezet 
waarbij ‘continu verbeteren’ ons goede richting 

geeft. In 2019 was dat het geval, maar ook de 
komende jaren zal dat een duidelijke focus blijven.

Concluderend was 2019 voor De Welle een goed jaar, 
waarin we hebben laten zien dat we een in een snel veran-

derende tijd een belangrijke rol hebben en houden. 

Laura Westerik
Directeur Stichting De Welle
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(De Welle deed PR)

Vrijwilligers actief 
voor Maatwerk

44
Aantal  

maatjes

34

deelnemers aan 
reanimatieworkshop 
(Vrijwilligerscollege)

25
deelnemers aan workshop 
Happas (Vrijwilligerscollege)

7.440 
warme maaltijden 
verstrekt

171 
maaltijden Samen 

Tafelen (medio 2019 
beëindigd)

18
ritten verzorgd
Mooi Meegenomen bus

gemiddeld aantal 
deelnemers 

6 16 
gemiddeld aantal 
deelnemers internetcafé 
Wierden/Enter

Een greep uit de jaarcijfers


