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WAT WEL KAN...
Nog steeds zijn we in afwachting van een andere tijd. Een tijd
waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten. Wat kijken wij
daarnaar uit! Groepsactiviteiten kunnen nog steeds geen
doorgang vinden. Toch blijven we actief en zoeken we naar
wat wél kan.
Van onze diensten kunt u nog steeds gebruikmaken:
de vervoersdienst en de klussendienst draaien gewoon door.
De Formulierenbrigade maakt overuren in deze maanden
waarin belastingaangiftes moeten worden ingevuld.
Kunt u daarbij hulp gebruiken? Laat het ons weten!
Ook de bezoekdienst 80+ gaat door - zij het in aangepaste
vorm. Wanneer u rond uw verjaardag bezoek wilt ontvangen,
dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Informatie en
contactgegevens vindt u op onze vernieuwde website. Een
kijkje nemen is de moeite waard.
Als welzijnswerkers zijn we bereikbaar. Neem gerust contact
met ons op voor advies en ondersteuning.
Bent u blij met deze Nieuwsbrief en wilt u hem delen? Heel
fijn! Aanmelden om de nieuwsbrief te ontvangen, kan via
onze website.
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KORT NIEUWS

NIEUWE WEBSITE
Heeft u onze nieuwe website al gezien? Via deze weg
willen wij u informeren over al onze diensten en
activiteiten. Benieuwd? Kijk op www.swo-sr.nl

FORMULIERENBRIGADE
De vrijwilligers van de Formulierenbrigade zijn volop
in actie, zeker in deze maanden waarin de
belastingaangifte moet worden ingevuld. Wilt u meer
weten? Kunt u hulp gebruiken? Bel of mail ons!

DIENSTEN
Op de vervoersdienst, de klussen- en de
knoppendienst kunt u altijd een beroep doen, (zeker)
ook in deze tijd. Wij staan voor u klaar! Kijk op onze
website voor alle informatie en contactgegevens.

WELZIJNSWERKERS
Bij ons kunt u terecht voor ondersteuning, advies of
zomaar een gesprekje.
Renswoude: Rianne van Ginkel 06 51647525

Scherpenzeel: Martine van Garderen 06 83775854

BELMAATJES
In onze vorige nieuwsbrief kon u er al over lezen:
SWO wil mensen verbinden door middel van het
opzetten van belcirkels. Heeft u behoefte aan een
belmaatje? Laat het ons weten.

www.swo-sr.nl | info@swo-sr.nl | T 033 277 8898

ACTUEEL

STAGE BIJ SWO

PROJECT 75+

Mijn naam is Gideon Weststrate,

De gemeenten Scherpenzeel en

24 jaar en ik woon in Scherpenzeel.

Renswoude gaan aan de slag met

Ik studeer Social Work in Utrecht en

eenzaamheid en nemen deel aan het

ben bezig met mijn derde leerjaar.

landelijke actieprogramma ‘Een tegen

Tijdens deze coronatijd wil ik me

eenzaamheid’. Een van de activiteiten

inzetten om eenzaamheid te

uit dit programma is het bezoeken van

bestrijden en (waardevol) contact

mensen van 75 jaar en ouder. Doel van

met anderen te behouden. Zo ben ik

de bezoeken aan de 75+’ers is om deze

begonnen met het opzetten van een

(potentieel) kwetsbare senioren in

belcirkel. De komende tijd zal ik

beeld te krijgen (signaleren van

werkzaam zijn bij Stichting Welzijn en

eenzaamheid) en te inventariseren wat

Ondersteuning om dit doel - mensen

hun behoefte is. Voor dit project zijn

met elkaar in verbinding te brengen -

wij op zoek naar bezoekvrijwilligers.

te behalen. Ik heb veel zin hiermee

Verderop in deze nieuwsbrief en op

aan de slag te gaan en wil graag een

onze website kunt u hier meer over

bijdrage leveren om deze tijd zo goed

lezen.

mogelijk door te komen!
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VRIJWILLIGER(S)

VRIJWILLIGER(S)
de vrijwilliger
hart van goud
uit het juiste hout
leeft, geeft en draagt bij
steunpilaar van de maatschappij
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze organisatie. Wij zijn dan
ook heel blij met alle mensen die zich belangeloos inzetten voor SWO.
Wilt u ook als vrijwilliger aan de slag? Neem dan contact met ons op.

Op de volgende pagina staat ons actuele vacatureoverzicht.

www.swo-sr.nl | info@swo-sr.nl | T 033 277 8898

VACATURES

VACATURES
Wilt u zich inzetten voor SWO? Op dit moment hebben wij drie vacatures: wij
zijn op zoek naar vrijwilligers die 75+’ers willen bezoeken, een secretaris en
een medewerker PR & communicatie. Het gaat bij deze functies om
vrijwilligerswerk. Op onze website staat per vacature een uitgebreidere
functieomschrijving.
Bezoekdames/-heren: Komt u graag met senioren in contact?
Bent u 1 à 2 dagdelen per week beschikbaar om 75+'ers te bezoeken? Laat het
ons weten!
Secretaris: Het bestuur van SWO is op zoek naar een secretaris die de
vergadernotulen maakt en alle verdere correspondentie verzorgt. Bent u
enthousiast? Stuur uw motivatie en cv naar: voorzitter@swo-sr.nl.
Medewerker PR & communicatie: Wij zoeken iemand die nieuwsberichten
op de website of op onze Facebookpagina plaatst, advertenties voor de
kranten opmaakt en helpt bij het vormgeven en verspreiden van de digitale
nieuwsbrief. Bent u enthousiast? Stuur uw motivatie en cv naar:
CommunicatiePR@swo-sr.nl
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