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SWOD Vrijwilligers bedankmiddag!
De afgelopen jaren hebben we op andere manieren onze vrijwilligers in het
zonnetje gezet voor al hun fijne hulp. Het onderling contact vinden we ook erg
belangrijk en we waren daarom blij dat we iedereen weer uit konden nodigen
voor deze middag.
Wat was het toch fijn op 6 april, om zoveel SWOD
vrijwilligers te zien en te spreken. Vanwege de grote groep was iedereen deze keer uitgenodigd in
de Cammeleur. De lunch werd gereserveerd door
de bestuursleden en medewerkers van SWOD die
hiervoor speciale schorten aankregen. Maar liefst
8 jubilarissen zijn in het zonnetje gezet om ze te
bedanken voor het feit dat ze zich al 10 of 15 jaar
inzetten voor de oudere medemens via SWOD.

Het was een ontzettend fijn samenzijn met
mooie woorden van onze voorzitter Henk
Snijders, Wethouder Petra Lepolder en het
leuke en ludieke toneelstuk “ De Poes” van
Het Kleine Theater.
We zijn alle vrijwilligers erg dankbaar voor hun
inzet en hebben zelf ook erg van alle gesprekken en het samenzijn genoten!

Invullen van belastingpapieren en hulp bij aanvraag
energietoeslag door adviseurs SWOD
Heeft u uw belastingpapieren al ingevuld? Ook dit jaar staan de ouderenadviseurs
van SWOD de senioren uit de gemeente Dongen bij met het invullen van hun belastingpapieren. De belastingdienst vraagt om voor 1 mei alles in te dienen.
Mogelijk komt u in aanmerking voor teruggave van de energietoeslag.
De onderstaande inkomensgrens wordt hiervoor gehanteerd:
Inkomensgrenzen netto per maand inclusief vakantiegeld, 120% van de bijstandsnorm:
Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand

€ 1.310,05

€ 1.455,67

Samenwonend / Getrouwd

€ 1.871,50

€ 1.971,05

Heeft u vragen of wenst u dat een vrijwillige adviseur met u meekijkt? Stuur
dan een email naar info@swodongen.nl of bel tijdens onze openingsuren naar
0162-375296.

inloopmoment financiën
Heeft u vragen of zorgen over uw
financiën en/of schulden? In onze
gemeente kunt u voor uw vragen bij
de regievoerder schuldhulpverlening
terecht.
Sinds 1 maart is deze op de eerste
dinsdagmiddag van de maand
tussen 13:00 uur en 14:30 uur op het
kantoor van SWOD aanwezig. U kunt
voor uw vragen dan gewoon binnenlopen op het kantoor van SWOD
(hoofdgebouw Mijzo, Dongepark 1).
Een afspraak maken is niet nodig.

Vragen op het gebied van werk,
inkomen en zorg?
De gemeente Dongen organiseert (op werkdagen) iedere
maandag van 08.30 tot 12.30 uur
een inloopspreekuur in de
Cammeleur, Hoge Ham 126.

Startbijeenkomst “Samen zicht op eenzaamheid”
Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD) is eind 2021 gevraagd aan de slag te
gaan met het thema eenzaamheid onder ouderen. Die handschoen hebben
we graag opgepakt, we hebben een projectplan geschreven voor de gemeente Dongen en staan te popelen om hiermee aan de slag te gaan.
Op 14 april j.l. organiseerden we de startbijeenkomst van ons project “Samen
zicht op eenzaamheid” voor een mooie groep aan medewerkers en vrijwilligers
van lokale organisaties die zich o.a. bezig houden met het welzijn van ouderen.
Tijdens deze bijeenkomst werd een interactieve lezing verzorgd door Josja Biessen, specialist eenzaamheid van de organisatie Biessonder, waarin we de complexiteit van eenzaamheid verkenden. We werden geprikkeld om na te denken
over het thema, onze eigen ervaringen en uitgangspunten voor een goede
aanpak.
Samen zicht op eenzaamheid
We zien allemaal dat eenzaamheid veel leed kan
veroorzaken. Wanneer ieder mens zou weten wat
eenzaamheid is en hoe je daar zelf iets aan kunt
doen zal dit zeker zorgen voor veel meer preventie
en sneller ingrijpen. En dus veel minder mentaal en
fysiek lijden. Een betere mentale en fysieke gezondheid en een hogere kwaliteit van leven.
Onze uitgangspunten op de visie eenzaamheid:





Eenzaamheid is normaal, last van eenzaamheid niet. Daar kun je dikwijls
wat aan doen.
Eigen regie. Waar mogelijk zelf aanpakken; waar nodig met hulp. Dit sluit
uitstekend aan bij ‘positief gezond’ en burgerparticipatie.
Het gesprek over eenzaamheid aangaan vanuit verbondenheid en mogelijkheden van de ander. Dit vergt vaardigheden en kennis.
Het huidige aanbod is mooi. Op basis van de huidige kennis over eenzaamheid is het goed aanvullingen te doen hierop.

Samen aan de slag!
Na de inspirerende sessie gaan we samen
met de partner organisaties met deze uitgangspunten verder aan de slag. Meer
weten over het project of u wenst zelf iets
bij te dragen aan dit thema? Stuur dan
een email naar info@swodongen.nl

Preventie!
Vorige week is er bij ons hard gewerkt aan preventie!
De winteractiviteit “een goed begin” was eerder uitgesteld vanwege ziekte en werd maandag gegeven bij Dr. Maassen. Een fijne bijeenkomst waarin
uitleg gegeven werd hoe je zelf de regie kan pakken
om zaken positief te (blijven) zien.
Op dinsdag 5 april kregen vrijwilligers van SWOD een
workshop “objectief signaleren” in de Cammeleur. Er
werd veel aandacht besteed aan het herkennen
van ons eigen referentiekader.
De betrokken en geïnteresseerde groep kreeg uitleg, tips, en handvaten mbt het objectief signaleren
aangeboden. Zeer leerzaam en niet alleen te gebruiken tijdens het uitoefenen van het vrijwilligerswerk maar ook in andere situaties.

Informatie uit het lokaal preventieakkoord
21 april aftrap Campagne Gezond Ouder worden
Stichting Welzijn Ouderen Dongen organiseert samen met verschillende partijen
zoals de gemeente, GGD Hart voor Brabant, Novadic Kentron en Fysio Attent
een Campagne rondom Gezond ouder worden. Op 21 april vindt de aftrap van
de campagne plaats door middel van een theatervoorstelling.
Deze laat om een humoristische wijze zien hoe je gelukkig en gezond oud kan
worden. Daarnaast zijn er sprekers van GGD, Novadic Kentron en Fysio Attent
met lezingen over gezonde leefstijl, alcohol & het ouder wordende lichaam en
valpreventie.
Wanneer: donderdag 21 april, deelname is gratis,
Aanvang: inloop vanaf 14.00 uur. Het programma duurt van 14.30 – 16.45 uur
Locatie: De Cammeleur, Hoge ham 126
Aanmelding is niet nodig, iedereen kan gewoon binnenlopen bij de Cammeleur.

IkPas campagne vanaf 1 mei– alcoholgebruik een maand op pauze
Vanaf 1 mei nodigen we iedereen in Dongen uit om mee te doen met de Ikpas
campagne. Je drinkt een maand geen alcohol om eens te kijken wat het met je
doet.
Je wordt je bewuster van de keuze die je kunt maken om wel of niet te drinken, je
doorbreekt je vastgeroeste patronen en alcohol is niet meer vanzelfsprekend.
Maar dat zijn niet de enige effecten van meedoen met IkPas.
Veel deelnemers ervaren ook lichamelijke voordelen. Zo voelt 62% zich bijvoorbeeld fysiek fitter, slaapt 55% beter en verliest 32% gewicht. Zie ook het filmpje
hierover dat op Langstraat TV wordt uitgezonden. Klinkt goed toch? Doe je ook
mee? Aanmelden kan via www.ikpas.nl/gemeente-dongen

Sporten en beweging
De helft van de Nederlanders beweegt te weinig. Dat is jammer. Bewegen is leuk
én gezond! Mensen die voldoende bewegen hebben minder kans op hart- en
vaatziekten, botontkalking, overgewicht, suikerziekte en een hoge bloeddruk.
Samen in beweging is meer dan alleen bewegen. Bij SWOD wordt er na afloop
vaak met elkaar even nagepraat en een kop koffie gedronken. Niet alleen goed
voor uw gezondheid maar ook erg gezellig dus!

Doe mee en ervaar hoe leuk en gezond het is om samen te bewegen!
Daarom is één van de activiteiten van SWOD het organiseren van bewegingsactiviteiten in velerlei vormen. Natuurlijk kunt u zelf ook veel doen aan uw conditie,
door te fietsen en te wandelen met uw partner, buren en kennissen.
Waarom dan bij SWOD? Wij kunnen u een aantal vormen van bewegen en
sporten aanbieden die op verantwoorde wijze door gediplomeerde krachten
worden verzorgd.

Meer weten?
Op onze website www.swodongen.nl treft u ons actuele sportaanbod aan.
Tevens zijn we op werkdagen telefonisch tussen 9.00 uur en 12.00 uur op
0162-375296 te bereiken. Uiteraard kunt u 24 uur per dag een email bericht
sturen naar activiteiten@swodongen.nl, wij beantwoorden deze zo spoedig
mogelijk binnen onze openingsuren.

