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Leger des Heils: Medewerker kledingwinkel * Allevo Duinen van Haamstede: Wandelvrijwilliger * Bende van het Strand: Chauﬀeur rolstoelvervoer * Humanitas: Maatjes gezocht
Op zoek naar vrijwilligerswerk? Kijk op www.vrijwilligerspuntsd.nl

Wijkcirkel Poortambacht wil groeien
De Wijkcirkel Poortambacht bestaat
uit een groep mensen uit Zierikzee.
Deze groep komt wekelijks bij elkaar
onder het genot van een bakje koffie
of thee. De groepsleden bieden elkaar
een luisterend oor en zijn elkaar tot
steun, en er worden verhalen uitgewisseld. De samenwerking is gebaseerd op respect, gelijkwaardigheid
en vertrouwen. Gea Schoemaker,
opbouwwerker bij SMWO, vertelt ons
wat meer over de Wijkcirkel.
“We helpen elkaar bij praktische voorkomende klusjes bijvoorbeeld een
boodschap doen, lampje ophangen,
tuinklusje, hond uitlaten of koken.
Daarnaast ondernemen we ook gezellige activiteiten: fietsen, wandelen,
elkaar gezelschap houden. En, we
doen mee aan wijkgerichte activiteiten bijvoorbeeld samen eten in de
wijk.”
Wij zijn op zoek naar u!
“Mensen zijn altijd welkom bij de
Wijkcirkel. Of u nu nieuwe mensen

onze eigen talenten!”

wilt leren kennen, of iets zou willen
betekenen voor een ander. Of als u
juist behoefte heeft aan praktische
hulp bij een (klein) klusje. We werken
bij de Wijkcirkel op basis van wederkerigheid en inzet van onze talenten. Elk
mens beschikt namelijk over talenten.
Soms zijn mensen zich niet bewust
van hun eigen kwaliteiten. Maar weet
dat u een ander enorm blij kunt maken
met iets waar u goed in bent. Op deze

manier kunt u iets betekenen voor een
ander en kunnen we elkaar helpen met

SMWO en een opgeleide vrijwilliger
thuisadministratie van het Leger des
Heils. De training heeft 6 bijeenkomsten, wordt gegeven in Zierikzee en
gaat half oktober 2021 van start.
Voor informatie en aanmelden kun je
terecht bij: Ellen Kik; e.kik@bibliotheekoosterschelde.nl of 0113-562626
Miranda Klap; cursussen@smwo.nl of
06-57390525
Deelname kan zonder doorverwijzing
en er zijn geen kosten aan verbonden.

Mantelzorgtaken worden over het
algemeen gelukkig met liefde en
plezier uitgevoerd. Voor ouders,
partners of andere relaties die hulp
nodig hebben willen we best zorg
bieden als dit nodig is. Maar wat
nu als deze zorg sluipenderwijs
steeds zwaarder wordt waardoor u
voor uzelf weinig of geen tijd meer
heeft. Het Steunpunt Mantelzorg
biedt kosteloos een luisterend
oor. Er wordt met u meegekeken
naar mogelijkheden om uw zorgtaak te verlichten. Schroom niet en
bel of mail vrijblijvend voor meer
informatie naar 06-57812264 of
m.ketting@smwo.nl

Wat doe jij deze zomer?
Jij bepaalt!

Jeugdfonds Sport & Cultuur
€225,-) en het lesgeld voor cultuuractiviteiten (tot €450,-) voor het gehele
seizoen zullen worden vergoed.
Wat is het bedrag?
Het bedrag wordt bepaald op basis
van de hoogte van de contributie/
het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de
aanvraag, wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportclub of vereniging betaald. U ontvangt eventueel
ook een waardebon voor attributen
die ingeleverd kan worden bij een
winkel in de buurt.

Nieuwe training
‘Voor hetzelfde Geld!’
Taalhuis Zierikzee, Leger des Heils en
SMWO (Stichting Maatschappelijk Werk
& Welzijn Oosterschelderegio) bieden
in samenwerking de training ‘Voor
hetzelfde Geld!’ aan.
Hoe kom ik elke maand rond met mijn
loon of uitkering? Welke toeslagen en
andere voorzieningen zijn er? Wat zijn
vaste lasten? Welke verzekeringen
moet ik hebben? Hoe kan ik elke maand
geld overhouden en sparen? Hoe ga ik
om met post en reclames?
Bovenstaande zijn veel gestelde
vragen over geldzaken en deze onderwerpen komen dan ook in de training
aan bod.
Naast het krijgen van informatie ga je
ook gelijk zelf aan de slag. Je ordent
bijvoorbeeld je post en maakt een
budgetoverzicht.
De training wordt gegeven door een
sociaal juridisch dienstverlener van

Welkom!
“Heeft u vragen? Wilt u weten of de
wijkcirkel iets voor u is? Vraagt u zich
af over welke talenten u beschikt?
Bent u zelfstandig wonend en 18 jaar
of ouder en wilt u vrijblijvend een keer
kennismaken? Neem gerust contact
met ons op. Wij hopen vanaf juli weer
als vanouds samen te kunnen komen.
Want, samen vormen wij de wijkcirkel!”
Voor informatie kunt u contact
opnemen met Gea Schoemaker,
Opbouwwerker SMWO, 06-50610293
of g.schoemaker@smwo.nl.

Wanneer uw zorg voor
een ander zwaar voelt

Wist u dat 1 op de 11 kinderen opgroeit
in armoede in Nederland? Dat zijn
gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er
voor deze kinderen (0 t/m 18 jaar) om
hen toch een sport- en cultuurkans te
bieden. Het Jeugdfonds vergoedt de
contributie/het lesgeld en eventueel
ook de benodigde attributen.
Bent u of kent u een gezin waar er te
weinig geld is om de contributie/het
lesgeld van de sport- of cultuuractiviteiten van de kinderen te betalen? Het
Jeugdfonds helpt! De intermediair
van het Jeugdfonds kan voor u een
aanvraag indienen. Momenteel is het
mogelijk om aanvragen in te dienen
voor het komende seizoen (20212022), waarbij de contributie (tot

Wie is er intermediair?
Aanvragen voor het Jeugdfonds
kunnen enkel worden ingediend door
intermediairs. SMWO is intermediair
voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
U kunt hiervoor terecht bij de jeugden jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners,
sociaal juridisch dienstverleners of de
buurtsportcoaches. Mocht u nog geen
contact hebben met SMWO maar toch
een aanvraag willen indienen, dan
kunt u contact opnemen met Jessie
Eikenhout, j.eikenhout@smwo.nl of
06-30437428.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met een van onze intermediairs of kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl.

We zijn druk bezig met een planning voor de zomervakantie. Wat
vind jij leuk om te doen? Waar ben
je goed in, of wat wil je juist leren of
wat zou je graag willen doen met je
vrienden of leeftijdsgenoten bij jou
in de buurt? Laat je idee weten, en
wij kunnen helpen dit met jou samen
te organiseren deze zomer.
Reageer vóór 25 juni via een
berichtje naar Denise van het
Jongerenwerk 06-20273406 of mail
naar d.venegas@smwo.nl.

Vrijwilligerspunt
Schouwen-Duiveland

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Of ben je lid van een vereniging, stichting of maatschappelijke
organisatie en op zoek naar vrijwilligers? Hoe vind je die, en waar begin
je? Bij ons! Het Vrijwilligerspunt SD
brengt vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar. Ook ondersteunen we je, geven advies en
voorlichting over vrijwillige inzet en
educatie. Nieuwsgierig geworden?
Neem een kijkje op onze website:
www.vrijwilligerspuntsd.nl

De actuele informatie van SMWO vindt u op www.smwosd.nl
en op Facebook van SMWOSD of Jongerenwerk4SD

