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Schoolmaatschappelijk werk op de basisschool
Is uw kind op school wat teruggetrokken en stil? Of juist angstig en boos?
Heeft uw kind moeite om zich op
school te concentreren? Wordt uw kind
gepest? Zijn er andere problemen voor

uw kind op school? Dan kunt u terecht
bij het schoolmaatschappelijk werk.
Chantal Bruijnzeel (links) en Miranda
Klap (rechts) verzorgen vanuit SMWO

het schoolmaatschappelijk werk
voor een groot deel van de basisscholen op Schouwen-Duiveland.
Een kind, dat ondersteuning nodig
heeft, kan via de school worden aangemeld. Dit gebeurt in overleg en met
toestemming van de ouders.
Na aanmelding wordt er kennisgemaakt met het kind om de hulpvraag
duidelijk te krijgen. In de gesprekken
wordt gebruik gemaakt van oefeningen en spelletjes. De maatschappelijk
werkers werken oplossingsgericht. Dit
betekent dat er ook gekeken wordt
naar de dingen die al goed gaan, om
juist het positieve te benadrukken en
dat in te kunnen zetten als kracht.
De gesprekken en oefeningen vinden

onder schooltijd en op school plaats.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Het schoolmaatschappelijk werk is
onderdeel van het ondersteuningsteam op school, samen met de intern
begeleider en de jeugdverpleegkundige van de GGD. Vaak is de inzet van
het ondersteuningsteam voldoende
voor een kind om weer vooruit te kunnen. Als blijkt dat er een andere vorm
van hulp nodig is, wordt ervoor gezorgd
dat het kind bij de juiste instantie of
organisatie terecht komt voor hulp.
Voor vragen kunt rechtstreeks contact
opnemen met 06-53233008 (Chantal)
of 06-57390525 (Miranda) of via het
e-mailadres van schoolmaatschappelijk werk: smwsd@smwo.nl.

Sporten tijdens de
Nationale Sportweek
Sporten doet iets met je!

Van 18 t/m 27 september is de
Nationale Sportweek. Een week
waarin heel Nederland en zelfs
Europa gestimuleerd wordt om te
sporten en te bewegen. Doe jij ook
mee? Neem eens een kijkje bij een
nieuwe sportvereniging of train
een keertje vrijblijvend mee. Kijk
voor een overzicht van verschillende sportverenigingen op onze
website. www.smwosd.nl (thema:
sport& bewegen)

Alzheimer café
en Thuis in je Dorpshuis

Dag van de Mantelzorg 2020
Thuis in je Dorpshuis weer van start
Wat een tijd was het afgelopen maanden: amper dorpsgenoten kunnen ontmoeten, alle verenigingen dicht, het
veiligst in uw eigen huis. Gelukkig is er
al weer iets meer mogelijk. De dorpshuizen gaan bijvoorbeeld ook weer
open. En dus kan Thuis in je Dorpshuis
ook weer beginnen. Wel op een volledig veilige manier uiteraard, want
gezondheid staat voorop.
Thuis in je Dorpshuis: uw wekelijkse
moment om gezellig met dorpsgenoten koffie te drinken, én de plek waar
u voor al uw informatie en vragen over
zorg, leefbaarheid en wonen naar toe
kunt komen. De vier deelnemende
dorpshuizen zijn er helemaal klaar voor

om u weer te ontvangen.
Burgh-Haamstede: elke dinsdagochtend van 9.30 – 12.00 uur
Zonnemaire: elke woensdagmiddag
van 14 .00- 17.00 uur
Bruinisse: elke donderdagochtend van
9.30 – 12.00 uur
In Renesse is het een keer per maand.
De eerste keer is woensdag 30 september, in samenwerking met het
Alzheimer café. Zie informatie rechts
op deze pagina.
Bij Thuis in je Dorpshuis kunt u terecht
voor een praatje, spelletjes, kortom
gezelligheid. Maar ook als u een (serieuze) vraag heeft, bent u welkom.
Ook als u bijvoorbeeld een brief niet
snapt of een formulier niet goed kunt
invullen. Er is altijd iemand aanwezig
van die u verder kunt helpen. Volledig
kosteloos. Medewerkers van SMWO,
Zeeuwland of de gemeente zijn aanwezig om u te helpen of te woord te staan.
Ook is er regelmatig een thema. Over
zorgvoorzieningen, financiële regelingen, brandveiligheid. Of over de
geschiedenis van het dorp.
Voor meer informatie:
Mels Hoogenboom, 06 – 195 248 67.

Dinsdag 10 november 2020 is de “Dag
van de Mantelzorg”. De Dag van de
Mantelzorg is bedoeld om erkenning
en waardering te vragen voor het soms
zware werk van mantelzorgers.
Het coronavirus, dat de wereld nog
steeds in zijn greep houdt, drukt zijn
stempel op dit jaar. Alle beperkende
maatregelen hebben veel impact op
de zorgverlening, zowel voor de professionals als voor de mantelzorgers
en vrijwilligers. Zo mochten mantelzorgers dit voorjaar ineens niet meer
op bezoek gaan bij een dierbare en
veel mantelzorgers werden en worden extra belast met zorgtaken. Deze
onzekere situatie zorgt voor angst; om
besmet te raken maar ook om iemand
die kwetsbaar is te besmetten. Deze
zorg komt nog eens boven op de zorg
die mantelzorgers al dagelijks ervaren. Hierdoor krijgt de Dag van de
Mantelzorg dit jaar wel een extra bijzondere lading.
Op Schouwen-Duiveland wil SMWO met
hulp van vele vrijwilligers, de mantelzorger een attentie aanbieden. Dit
keer krijgt de attentie een iets andere
vorm dan voorgaande jaren.
Om wie gaat het?
Een mantelzorger zorgt langdurig
en onbetaald voor een familielid,
vriend(in) of buur die chronisch ziek,

gehandicapt of hulpbehoevend is.
Uw hulp is nodig!
Om zoveel mogelijk mantelzorgers
woonachtig op Schouwen-Duiveland
te bereiken hebben wij uw hulp nodig!
Bent u zelf mantelzorger of kent u een
mantelzorger, meld hem of haar dan
aan via onze website. U kunt meerdere
mantelzorgers tegelijk aanmelden.
Ook mantelzorgers die vorig jaar een
bloemetje ontvingen en nog steeds
mantelzorger zijn, moeten opnieuw
aangemeld worden. U kunt de
mantelzorger(s) voor en tot en met
19 oktober aanmelden via de website
van SMWO: www.smwosd.nl
Daarnaast zoekt SMWO enthousiaste
vrijwilligers die willen helpen bij het
bezorgen. Vindt u het leuk om iemand
blij te maken met een attentie, meld
u dan aan op de website van SMWO.
Wij hopen op uw medewerking om de
Dag van de Mantelzorg ook in 2020 tot
een succes te maken!

Op woensdag 30 september wordt
in het dorpshuis in Renesse de
documentaire “Wei” vertoond.
Tevens is dit de startbijeenkomst
van “Thuis in je Dorpshuis”, waarbij dit keer het thema ‘dementie’
centraal staat.
De documentaire laat op ontroerende wijze zien wat de impact is
van dementie én hoe de worsteling van mantelzorgers eruit ziet.
Ruud Lenssen filmde als regisseur hiervoor twee jaar lang zijn
ouders, tot en met de verhuizing
van zijn vader naar het verpleeghuis.
Aanmelding is, i.v.m. de coronaregels, verplicht. Er kunnen maximaal 40 bezoekers worden toegelaten. De film zal in de loop van de
tijd op meerdere locaties worden
vertoond, zodat iedereen die op
de wachtlijst wordt geplaatst, de
film kan zien.
Aanmelden via de Alzheimer
werkgroep: Mimie de Wildt, tel.
0111- 850427 of via de e-mail:
mdewildt@zeelandnet.nl. Vanaf
13.30 uur kunt u naar binnen bij
het Dorpshuis (start programma
is 14.00 uur).

Agenda
• Iedere maandagochtend Postcafé (aanmelden)
• Iedere maandagavond Timmerclub

• Iedere woensdagmiddag Kinderclub
• Iedere woensdag- en vrijdagavond Jongerencentrum

De actuele agenda vindt u op www.smwosd.nl

