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SMWO is intermediair bij Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wist je dat 1 op de 11 kinderen en jongeren niets aan sport of cultuur doen
omdat er thuis niet genoeg geld is? In
iedere klas zitten gemiddeld 2 á 3 kinderen die opgroeien in een gezin dat
moeite heeft de eindjes aan elkaar
te knopen. Zij kunnen niet meedoen
aan activiteiten die voor klasgenootjes vanzelfsprekend zijn. Hun ouders
kunnen de contributie of het lesgeld

niet betalen. Het Jeugdfonds Sport &
Cultuur helpt! Het Jeugdfonds maakt
het mogelijk dat alle kinderen en jongeren mee kunnen doen met voetbal,
turnen, muziekles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor kinderen en jongeren uit gezinnen met
weinig geld, betaalt het Jeugdfonds
de contributie / het lesgeld en in
bepaalde gevallen de benodigde attributen.
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of iets aan kunst
en cultuur kunnen doen. Niet alleen
omdat het leuk is, maar ook omdat
het belangrijk is voor de persoonlijke
ontwikkeling van kinderen. Kinderen
leren samenwerken, merken waar ze
goed in zijn waardoor het zelfvertrouwen groeit en het concentratievermogen verbetert. Een kind dat lekker in
zijn of haar vel zit, presteert beter.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil
dat alle kinderen en jongeren tussen
de 0 en 18 jaar mee kunnen doen. Ook

Op weg naar het nieuwe normaal
Nu de maatregelen in de samenleving
iets verruimd zijn, zullen ook de werkzaamheden van SMWO langzaam weer
normaliseren. Voorzichtigheid blijft
echter geboden. De Ruilwinkel en het
wijkcentrum 4SD blijven voorlopig nog
gesloten. Voor jongeren en wijkbewoners worden er wel activiteiten op het
plein rondom het wijkcentrum georganiseerd. Natuurlijk alles volgens de
richtlijnen van het RIVM.
Maatschappelijk werk
De maatschappelijk werkers van SMWO
hebben de afgelopen twee maanden
vooral op afstand contact onderhouden
met cliënten. Bijvoorbeeld via (video)
bellen, e-mail, social media en gesprekken op afstand in straten en wijken. Dit
blijven zij voorlopig doen. SMWO vindt
het wel belangrijk om cliënten op locatie te ontvangen als dat noodzakelijk is.
Dit geldt ook voor cliëntondersteuners
en medewerkers van SJD.
Inloopochtend rouwbeleving
Door de coronacrisis is ook de inloopochtend voor rouwbeleving anders van
opzet.

De inloop is er voor iedereen die op
zoek is naar een plaats waar het delen
van het verdriet over het verlies van
een dierbare mag. Mocht u in deze
toch al zo moeilijke tijd behoefte hebben aan een gesprek met ons dan kan
dit nog steeds. Wij kunnen u dan uitnodigen voor een gespreks-wandeling,
een telefonisch gesprek óf een gesprek
via beeldbellen.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Marianne Ketting via
m.ketting@smwo.nl of 06-57812264.
Deelname is geheel vrijblijvend, kosteloos en verplicht u tot niets.

als er thuis weinig geld is. Meedoen =
meer kansen!
SMWO is intermediair bij het
Jeugdfonds Sport & Cultuur en kan de
verbindende schakel zijn die ervoor
zorgt dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen. SMWO kan simpel en snel
online een aanvraag bij het Jeugdfonds
indienen. Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Angela
van Oudenaarde via 06-26762689 of
a.vanoudenaarde@smwo.nl (dinsdag
t/m vrijdag).
U bent al lid, maar er is nog geen
nieuwe aanvraag gedaan voor het
komende schooljaar? Neem dan ook
contact op voor een verlengingsaanvraag.

Stagiairs SMWO aan het woord
Ook dit jaar zijn bij SMWO SchouwenDuiveland weer stagiairs actief. SMWO
vindt het belangrijk om stagiairs de
kans te geven zich te ontwikkelen tot
een professional. SMWO biedt daarom
ieder jaar bij verschillende afdelingen een stageplaats voor studenten
aan, bijvoorbeeld binnen maatschappelijk werk, maar ook binnen Sport &
Bewegen.
Dit jaar zijn er vier studenten aan het
werk bij SMWO Schouwen-Duiveland.
Drie studenten volgen de opleiding
Social Work aan de HZ in Vlissingen.
Zij hebben wel allemaal een andere
functie binnen SMWO. Zo is Demi
van Vaardegem vooral actief binnen
het Algemeen Maatschappelijk Werk.
Zij studeert af en krijgt bij SMWO de
kans om veel ervaring op te doen. De
begeleiding die ze krijgt van collega’s
ervaart zij als heel positief: “Iedereen
denkt mee en wil helpen als ik vragen
heb over bepaalde situaties of over
mijn afstudeeronderzoek.”

Tijdens de opleiding Social Work krijg
je de kans om competenties te ontwikkelen die nodig zijn voor een toekomstige professional. Zo zijn Jasper
Maas en Sim Taniwel aan het werk bij
het jongerenwerk. Hierbij hebben ze
veel contact met de jongeren in de
wijk en kunnen ze vaardigheden die
ze geleerd hebben, toepassen in de
praktijk. Sim heeft daarnaast ook
nauw contact met collega’s van maatschappelijk werk. Hij woont regelmatig gesprekken bij en denkt actief mee.
Youri Vermeulen zit in zijn laatste jaar
van het CIOS. Op dit moment loopt hij
stage bij Sport & Bewegen bij SMWO.
De sportvaardigheden die hij leert op
het CIOS past hij toe in de praktijk
door activiteiten te organiseren voor
buurtbewoners, kinderen op scholen
en 55-plussers.
Stage lopen bij SMWO SchouwenDuiveland: Een leuke uitdaging waarin
je ook echt iets kunt betekenen voor
een ander!

CONTACT met SMWO
Maatschappelijk Werk

Als u hulp wilt of contact wenst
met een maatschappelijk werker,
kunt u contact opnemen met het
algemene telefoonnummer van
SMWO: 0113 - 277 111.

Lokale initiatieven

Heeft u een initiatief, of wilt u
weten waar uw inzet gebruikt kan
worden? Neem dan contact op met
SMWO. Onze medewerkers helpen
en denken graag met u mee, ook
om vrijwilligers aan uw initiatief
te verbinden.
Contactpersoon: Sandra Engel
(06-578 124 77).

Ouderen

Ouderen die graag in contact
komen met een vrijwilliger voor
een praatje of een boodschap kunnen contact opnemen met Mels
Hoogenboom (06-195 248 67),
Wilma Jansen (06-578 124 90) of
Desiree Voshart (06-464 450 93).

Jongeren

Jongeren of ouders met vragen
over het jongerenwerk van SMWO
kunnen contact opnemen met
Souliman Abali (06-319 505 48)
of neem contact op via
Facebook: @Jongerenwerk4sd of
Instagram: @Jongerenwerksmwo.

Mantelzorg

Mantelzorgers met vragen kunnen
contact opnemen met Marianne
Ketting (06-578 122 64).

Sport

Voor alle vragen over de sportactiviteiten is Denise Verdouw bereikbaar (06-202 734 06).

Schoolmaatschappelijk
werk

Vragen over schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs kunnen
gesteld worden aan Angela van
Oudenaarde (06-267 626 89) en
Miranda Klap (06-573 905 25).

Meedoen met sportverenigingen
Om zoveel mogelijk mensen te stimuleren (extra) te gaan bewegen, stellen
de sportverenigingen op SchouwenDuiveland hun trainingen open voor
deelname!

Ruilwinkel

Vanwege de maatregelen rondom
het coronavirus is de Ruilwinkel
nog gesloten. Heeft u iets dringend nodig, bijvoorbeeld boeken,
spelletjes, puzzels of babykleding.
Bel dan naar Petra Ruitenbeek
(06-538 255 53).

Op de website van SMWO SchouwenDuiveland staat het overzicht van
aangemelde sportverenigingen: www.
smwosd.nl > thema > Sport & Bewegen
> Openstelling trainingen sportverenigingen.
De stagiaires van SMWO; Demi, Sim, Jasper en Youri op 4 maart 2020 voor het kantoor

Agenda

Houd onze website www.smwosd.nl in de gaten voor het opstarten van activiteiten.
• Iedere maandag Sporten & Bewegen 1.5 in Bruinisse
• Iedere dinsdag Sporten & Bewegen 1.5 in Burgh-Haamstede

• Iedere woensdag Sporten & Bewegen 1.5 in Zierikzee, 4SD
• Iedere donderdag Sporten & Bewegen 1.5 in Zierikzee, JWvdDoel

