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Voorwoord 
 

Nynke Walstra (directeur ASWA-Welzijn)  

Beste Lezer,  

 

Wat leven we in een bijzondere tijd. Van bijna de één op de andere dag is 

ons leven drastisch veranderd. Voor u en alle betrokkenen bij ASWA-

Welzijn. 

 

Het is stil in het ASWA-gebouw. Alle activiteiten, bijeenkomsten en cursussen zijn gestopt. En dat bete-

kent dat de bezoekers van ASWA-Welzijn, die het ASWA-gebouw dagelijks of wekelijks bezochten, elkaar 

niet meer kunnen ontmoeten. Terwijl het met elkaar schilderen, bewegen, eten, klaverjassen of dat kopje 

koffie drinken zo belangrijk is voor het contact met de ander en het plezier van de activiteit.  

 

We willen u via deze krant een inkijkje geven waar we mee bezig zijn om u zo op de hoogte te houden 

over wat ASWA-Welzijn doet ondanks de coronamaatregelen. ASWA-Welzijn bestaat dit jaar 30 jaar en 

het professionele welzijnswerk in Appingedam 50 jaar! We wilden elke maand een bijzondere activiteit 

organiseren om dit te vieren. Die gaan helaas de komende tijd niet door. Vandaar deze krant voor alle 

inwoners in Appingedam. 

 

De medewerkers van ASWA-Welzijn zijn nadat de coronamaatregelen waren ingegaan met elkaar via de 

telefoon, teams en whatsapp in gesprek gegaan. ‘Wat kunnen we doen zodat wij contact houden met alle 

vrijwilligers en met zoveel mogelijk deelnemers, bezoekers en huurders’. We hebben samen met de vrij-

willigers van de verschillende activiteiten onderzocht hoe zij het contact met deelnemers konden onder-

houden. De PlusBus heeft alle ouderen die deelnemen aan de uitjes met de PlusBus een kaart gestuurd en 

zijn de ouderen ook gaan bellen. Het doet pijn om de bussen stil te zien staan. De vrijwilligers zitten ech-

ter niet stil en hebben ondertussen een carport voor de drie bussen gemaakt, zie het resultaat verderop in 

deze krant. 

 

De seniorenvoorlichters, sociaal werkers en stagiaires van het Noorderpoort zijn een actie begonnen voor 

alle 75+ers in Appingedam. Ze hebben naar ruim 850 adressen een kaart gestuurd met de tekst: ‘Weet 

dat we aan u denken’ en op de achterkant het nummer dat de ouderen kunnen bellen voor een hulpvraag 

of om door te geven dat ze iets voor een ander willen doen. Daarna zijn ze begonnen om deze mensen te 

bellen… een hele klus. Uit alle telefoontjes blijkt dat gelukkig veel 75+ers zich goed kunnen redden met 

hulp van buren of familie. Maar er zijn ook veel gevoelens van eenzaamheid. 

Nynke Walstra  

De kaart en de telefoontjes worden zeer gewaar-

deerd. Dit hebben we gemerkt uit de vele reacties 

en kaartjes die wij bij ASWA-Welzijn terug kregen. 

Ook de vrijwilligers van de Dagopvang en het Ont-

moetingshuis hebben wekelijks contact met de 

deelnemers. Sommige deelnemers bellen ook met 

elkaar om zo hun dagelijkse ervaringen te kunnen 

delen, er zijn vriendschappen ontstaan in deze 

groepen. En ze missen elkaar, de gezelligheid en 

de steun van de vrijwilligers.  



En zo onderhouden de sociaal werkers en de vrijwilligers ook het contact met de deelnemers van ‘de In-

zet’, de Wijkwinkel en vele andere activiteiten. Willy Koops heeft dagelijks contact met de leden van de 

computerclubs en helpt hen bij alle ICT problemen en bij het beeldbellen. Want de mobiel, de tablet of 

laptop zijn in deze tijd heel belangrijk om te communiceren met familie en vrienden. Dit alles doet hij via 

digitale ondersteuning op afstand. 

 

De crisis, ontstaan door het coronavirus, versterkt de eenzaamheid en maakt heel duidelijk wat er ge-

beurt als we onze naasten, buren en vrienden niet kunnen omhelzen, een hand geven of een bemoedi-

gende klap op de schouder. Maar uit deze crisis ontstaat ook solidariteit, elkaar helpen, respect hebben 

voor mensen die nu werk doen onder zeer moeilijke omstandigheden zoals in de zorg en het onderwijs. 

En worden we ons bewust hoezeer we verbonden zijn met elkaar, afhankelijk zijn van elkaar, in Appinge-

dam maar ook wereldwijd. 

 

De coronacrisis staat niet los van de klimaatcrisis. Samen moeten we bewuster gaan leven. We moeten 

minder consumeren, meer lokale producten kopen, minder vliegen.... We ervaren nu in deze bijzondere 

tijd wat we echt nodig hebben en waar wij gelukkig van worden. Elkaar in de ogen kunnen kijken, aanra-

ken, plezier en troost vinden bij elkaar. Genieten van de tuin, de vogels en de natuur. En niet minder be-

langrijk hoe fijn het voelt dat je iets voor een ander kan betekenen.  

 

Het is hartverwarmend hoeveel mensen zich bij ASWA-Welzijn hebben aangemeld omdat ze zich graag 

voor een ander willen inzetten. Ze hebben inmiddels al 110 Damsters kunnen helpen door het wekelijks 

halen van boodschappen, iemand regelmatig te bellen, een voedselpakket van de voedselbank te bren-

gen, door ouders en kinderen te helpen bij een dagstructuur of om een rollator na te kijken. Laten we dit 

volhouden met elkaar! Ook de sociaal werkers hebben vragen opgepakt en het is fijn om te ervaren dat 

de samenwerking tussen de Eerste Lijns Zorg, de Damster Zorgbalie, de gemeente en de SWD ook  in 

deze periode goed verloopt. Samen komen we tot een oplossing. 

 

Voor nu wensen alle medewerkers, Francis Nijdam, Reinder Senneker, Jan Schuur, Ingrid Kroon, Bertha 

Kort, Jan Snoek, Peronne Burggraaf, Ferdi Uuldriks, Liane Wils, Jaap Karsies, Engelina Eissens, Maarten 

van Norren, Melissa Gooijert, Willy Koops, Annet Topelen, Filiz Tunc, Fenny van der Velde en Nynke Wal-

stra U veel leesplezier.  

 

Hopelijk ontmoeten we elkaar over enige tijd weer in goede gezondheid! 



Er ontstaan leuke acties, zoals de kaartjes actie 
van Yvet (zie onze Facebook), waarbij jongeren 
kaartjes maken en deze opsturen aan mensen die 
tijdelijk hun huis niet uit kunnen. 
 
Of de vrijwilligersactie 
vanuit ons team waar-
bij jongeren zich inzet-
ten voor inwoners die 
in deze bijzondere pe-
riode liever niet hun 
huis uitgaan. 
 
Wil je nu meer weten van alle toffe acties die op dit 
moment bij Jimmy’s Appingedam lopen?  
 

Kijk dan op onze Facebookpagina: 
 

“Jimmy's Appingedam & Delfzijl”  
of onze Instagram @jimmys_appingedam 

 
Natuurlijk mag je ook gewoon een appje of belletje 
doen naar 0681984990 
 
Of bezoek Jimmy’s als we weer open zijn in de 
Dijkstraat 79. 

Ondertussen 

bij Jimmy’s   

Nu wij ons gebouw van Jimmy’s Appingedam tijde-
lijk gesloten houden, om ons aandeel te leveren in 
het voorkomen van verdere verspreiding van het 
virus, zijn wij actiever dan ooit op sociale media. 
Via Facebook, Instagram, Discord en Whatsapp 
hebben wij dagelijks contact met jongeren uit de 
hele regio. 
  
Op Instagram plaatsen we makkelijke recepten 
waar jongeren mee aan de slag kunnen, voor zich-
zelf of hun gezin. Ook gaan we de jongeren sport-
activiteiten aanbieden via Instagram en kunnen ze 
iedere dag proberen een raadsel op te lossen. 
  
Via Whatsapp en Discord kunnen mensen individu-
eel contact met elkaar hebben, bijvoorbeeld om 
samen te eten zonder het huis uit te hoeven. Ook 
kan je samen games spelen of gewoon even lekker 
kletsen.  

Het is weer tijd om stekjes klaar te maken voor de 
zomer. Eind mei, begin juni organiseert ASWA-
Welzijn in de Stadstuin de Eendracht een stekjes-
markt voor iedereen! Vind jij het nu leuk om stek-
jes te maken, zoek jij nog leuke planten voor de 
tuin of binnen? Zet het alvast in de agenda! 
 
Het is helemaal hip en gezond om je eigen groen-
ten, kruiden en planten te kweken. Naast het ruilen 
en eventueel (ver)kopen van stekjes, zijn ook 
zaadjes en zelfgemaakte producten van harte wel-
kom op de markt. Denk hierbij aan zelfgemaakte 
jams, tuinaccessoires enz.. 
 
Meer informatie volgt nog, hou hiervoor de krant en Facebook van ASWA-Welzijn in de gaten! Voor nu 
kunnen we met z’n allen lekker thuis aan de slag met het maken van producten en stekjes voor de markt!  

 
De stekjesmarkt wordt georganiseerd in het kader van 50 jaar welzijn in Appingedam. 

 Voor meer informatie bel 0596-623315 of mail naar info@aswa-welzijn.nl 

Met de boodschap, ‘we denken aan jullie’, werden er bij alle deelnemers van 
de dagactiviteit een bloemetje afgeleverd als opkikkertje omdat o.a. de paas-
activiteiten van de dagactiviteit niet door konden gaan. 
 

 
De vrijwilligers werden op hun beurt weer verrast door de deelnemers met een 
boeket. “Jullie zijn toppers, bedankt voor alles”!  

Liefs van de 
vrijwilligers dagactiviteit  

Vooraankondiging stekjes 
 

markt Stadstuin de Eendracht 



1. Zorg voor structuur, zorg voor jezelf en elkaar. 
 

Deel samen je dag in. Beweeg voldoende (wandelen, fietsen, yoga, ...). Doe leuke dingen samen en 
neem tijd voor jezelf. Geef elkaar elke dag een complimentje. 

 
2. Word je boos? Uit je gevoelens 
 

Zeg wat je voelt of schrijf het op. Laat kinderen tekenen of hun gevoelens uitbeelden met speelgoed. 
 
3. Bespreek spanningen en conflicten 
 

Wat maakt jou en andere gezinsleden (weer) rustig? Wat ontspant je? Praat over oplossingen. Na een 
ruzie, praat het uit. 

 
4. Druk op de pauzeknop 
 

Verlies je controle? Tel tot 10. Adem diep in en uit. Ga naar buiten. Gaat iemand over jouw grens? 
Neem afstand. Zoek een veilige plek. 

 
5. Zoek steun of hulp 
 

Blijf contact houden met vrienden en familie. Praat met iemand die je vertrouwt. Zoek professionele 
hulp indien nodig. 

Damster Zorgbalie 
 
Voor al uw vragen over wonen, financiën, gezondheid, daginvulling, sociale  
relaties, gezin en opvoeding kunt u bij de Damster Zorgbalie in ons Gezond-
heidscentrum Overdiep terecht.  
 
De Damster Zorgbalie is voor persoonlijk contact voorlopig gesloten en alleen 
telefonisch bereikbaar. De Damster Zorgbalie is tussen 08.30 uur en 12.00 uur 
op werkdagen bereikbaar op: 0596 - 691270 

Informatie en advies 

Spanningen thuis voorkomen en oplossen 
 
Door de coronacrisis zijn we meer in huis, meer op elkaar aangewezen en zijn we vaker onzeker over de 
toekomst. Hieronder een aantal tips om met die spanningen om te gaan. 

ASWA-Welzijn 
 
Heeft u ondersteuning nodig voor uzelf of voor een ander? Wilt u informatie 
over vrijwilligerswerk, activiteiten voor jong en oud, dagbesteding, informele 
zorg of eenzaamheid. Op onze website: www.aswa-welzijn.nl vindt u alle  
informatie over wat wij voor u kunnen doen in deze moeilijke periode. 
 
U kunt ons telefonisch bereiken op maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 
16:00 uur op tel: 0596 - 623315 en via e-mail: info@aswa-welzijn.nl 

tel://0596623315/
mailto:info@aswa-welzijn.nl


ASWA-Welzijn is als brede welzijnsorganisatie in 2020 actief in de gemeente Appingedam en omringen-
de gemeenten. Wij zetten ons al vele jaren in voor een veilig, gezond en prettig leefklimaat in Appinge-
dam en omstreken. Wij brengen mensen en organisaties met elkaar in contact en zoeken samen naar cre-
atieve oplossingen voor allerlei vraagstukken, op het gebied van zorg en welzijn. We zijn een betrouwbare 
partner, voor inwoners, de gemeente, bedrijven en instanties. Samen met u gaan we op zoek naar oplos-
singen. En in de meeste gevallen vinden we die ook. ASWA-Welzijn is mede succesvol dankzij de enorme 
inzet en betrokkenheid van bijna 200 vrijwilligers.  
 
In het ASWA-gebouw bruist het van activiteiten. Verschillende groepen 
ontmoeten elkaar: jong en oud, vitaal en kwetsbaar, sociale huurders en 
kleine zelfstandigen. Wilt u meedoen aan activiteiten, zelf een cursus ge-
ven of een ruimte huren? Neem dan contact met ons op: telefoonnummer 
0596 - 623315 en via e-mail: info@aswa-welzijn.nl 
 

Bezoek ook onze website voor het laatste nieuws ! 

Het professionele welzijnswerk in Appingedam bestaat in 
2020 een halve eeuw! Het is een dubbel jubileumjaar omdat 
de ASWA, ontstaan uit een fusie van het Dienstencentrum en 
Stichting Welzijn Appingedam, 30 jaar bestaat!  
 
En dat wilden we dit jaar groots vieren, met elke maand een bijzon-
dere activiteit. Het jaar begon fantastisch, met een goed bezochte 
Nieuwjaarsreceptie en in februari op Valentijnsdag het prachtige 
Hartjesfestival.  

De grote kinderactiviteit die gepland stond eind maart moest 
door de Coronamaatregelen gecanceld worden net als alle andere 
activiteiten tot nu toe. Erg jammer, maar we hopen in september 
de draad weer op te pakken. 
 
Wat het nog eens een extra bijzonder jaar maakt is dat 2020 het 
laatste jaar is van Appingedam als zelfstandige gemeente. Appin-
gedam is een compacte gemeente waardoor er korte lijntjes zijn 
tussen organisaties, de gemeente en inwoners. En dat is goed 
voor de sociale samenhang. De stad Appingedam blijft natuurlijk 
bestaan en de Damsters blijven Damsters. 

ASWA-Welzijn in vogelvlucht 
 
Voor 1970 werd het welzijnswerk in Appingedam gedaan door 
vrijwilligers van onder meer de kerken. In 1970 werd het pro-
fessioneel door de oprichting van de Stichting Welzijn Appinge-
dam en het Dienstencentrum. Het werk werd gedaan vanuit ver-
schillende gebouwen waaronder de boerderij aan de Hogewerf-
laan, het Oude Waterschapshuis en een aantal buurthuizen. Alle 
welzijnsactiviteiten kwamen onder één paraplu toen in 1990 
Stichting Welzijn Appingedam ging fuseren met het Diensten-
centrum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de kelder van de toenmalige Jan Ligthartschool aan 

de Netweg kwam JOC ‘de Kelder’ voor jongeren. De ‘Kelder’ was een begrip evenals DJ Jan Woldhuis die 
bijna in het jongerencentrum woonde. Kriebeldam verhuisde van de Hoge Werf naar het ijsbaanterrein en 
vervolgens naar het Hipposterrein. Peuterspeelzaal Pinkeltje zat in het gebouw Pinkeltje aan de Heiman 
Akkerstraat. In dit gebouw verhuurde de ASWA o.a. ook ruimte aan Kinderdagverblijf Pinkelotje. 

 
ASWA-Welzijn verhuisde in het jaar 2000 naar het gebouw van de voormalige Rijkskweekschool aan de 
Burg. Klauckelaan. In de binnentuin staat het prachtige beeld van beeldhouwer Willem Valk. Deze zwalu-
wen symboliseren het uitvliegen van de wijsheid. Het beeld werd in mei 1964 onthuld door de toenmalige 
Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Mr. J.H. Grosheide, bij de opening van dit 
gebouw als Rijkskweekschool. Het beeld is verwerkt in het logo van ASWA-Welzijn. 
 
In de huidige (hectische) tijd voor bewoners is het ASWA-gebouw voor velen een veilige en gezellige plek 
voor hun activiteiten, mede dankzij alle vrijwilligers. En die activiteiten zijn heel belangrijk: mensen ont-
moeten en rekenen op elkaar, doen samen leuke, sportieve of leerzame dingen èn zorgen voor elkaar. Het 
is al lang bewezen dat een goede sociale samenhang en sociale relaties enorm helpt om stress en verdriet 
aan te kunnen. We bedanken al die vrijwilligers die verbonden zijn aan ASWA-Welzijn en hier een bijdrage 
aan leveren!  

tel://0596623315/
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De Aardbevingscoach 
 
Deze tekening, gemaakt door de Nationale 
Ombudsman, geeft een goed beeld van de 
problemen en gevoelens die de inwoners in 
de wijk Opwierde–Zuid ervaren. Er zijn in-
middels woningen versterkt en vanaf januari 
2020 is gestart met de sloop-nieuwbouw van 
woningen. 
 
Ook in andere delen van de stad heeft men 
te maken met plannen om woningen te ver-
sterken of worden er opnames gemaakt van 
woningen en gebouwen. Bij nog te veel inwo-
ners leven gevoelens van onzekerheid, van 
onmacht, onveiligheid en ongelijkheid. Bewo-
ners die te maken hebben met de versterking 
van hun woning of met aardbevingsschade 
kunnen het daarom zwaar hebben.  
 
De coronamaatregelen komen daar nog eens bovenop: het continue thuiszitten, met kinderen die niet 
naar school kunnen en het gemis van de sociale contacten kunnen hun sporen nalaten. Heeft u zorgen, 
vragen of problemen? Weet dan dat onze aardbevingscoach ook tijdens de coronacrisis kan bijstaan. Zij 
denkt graag met u mee bij vragen of specifieke problemen. De aardbevingscoach is telefonisch bereikbaar 
op telefoonnummer 0596-623315 of via de mail p.burggraaf@aswa-welzijn.nl 
 
Signaleren en ondersteunen bij zorgvragen  
 
Het hele versterkingsproces is belastend voor individuele bewoners. Er is vaak sprake van langdurige on-
zekerheid en stress. Het vraagt een flinke tijdsinvestering en soms komt ook de relatie onder druk te 
staan door verschil van beleving tussen partners. Dit kan leiden tot individuele -en gezinsproblemen. Het 
is daarom belangrijk om tijdig problemen bij bewoners te signaleren en passende ondersteuning of hulp te 
organiseren.  
Sociaal werkers gaan op huisbezoek als er een signaal binnenkomt van een bewonersbegeleider, huisarts, 
familie of buren. Een sociaalwerker gaat eerst in gesprek en geeft indien nodig informatie en advies en 
zorgt ervoor dat de hulpvragen doorgeleid worden naar passende hulp- of dienstverleners.  
 

 
Stimuleren van sociale samenhang in  
buurten en wijken  

 
Uit onderzoek is gebleken dat een goede sociale cohesie 
de draagkracht van bewoners versterkt. In de periode van 
sloop-nieuwbouw en versterken komt de sociale cohesie 
onder druk te staan doordat bewoners verhuizen (tijdelijk) 
naar een wisselwoning of naar een andere buurt en steun-
netwerkjes kunnen verdwijnen (samen krant delen, bood-
schappen doen, op huisdieren passen etc.). 
 
Omdat veel woningen in blokken staan moeten bewoners 
ook samen overleggen en zaken met elkaar afstemmen. 
Dat is soms geen gemakkelijke opgave. Buren kunnen in-
eens tegenover elkaar komen te staan.  

 
De aardbevingen hebben naast scheuren in de muren ook 

scheuren in de samenleving veroorzaakt. Waar het repareren van de huizen in de handen van anderen 
ligt, ligt het helen van de beschadigde sociale cohesie in de wijk gelukkig in de eigen handen. 
 
Klussendienst  
 
ASWA-Welzijn krijgt steeds vaker telefoontjes met de vraag of er vrijwilligers zijn die kunnen helpen bij 
een klus, zoals onderhoud tuin, verwijderen vloerbedekking/ laminaat, afbreken schuurtje, lamp ophan-
gen, spullen verhuizen etc. Vanuit het project ‘de Inzet’ is de klussendienst ontstaan en voeren de vrijwil-
ligers de meeste klussen uit.   

Aardbevingsproblematiek 

Foto sloop-nieuwbouw Opwierde-Zuid 
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De PlusBussen staan stil 
 

Vrijwilligers niet ! 

De vrijwilligers van de PlusBus hebben met elkaar een carport ge-
bouwd voor de bussen. Prachtig, er is een knap stukje werk verricht 
door deze mannen. Met elkaar kun je veel, dat bewijzen deze kanjers 
van vrijwilligers maar weer eens! 
 
De vrijwilligers van de PlusBus houden ook contact met de deelne-
mers. Ze hebben alle deelnemers van de PlusBus een vrolijk kaartje 
gestuurd met de tekst: ‘Een zonnige groet van ons aan u, we hopen u 
weer zo snel mogelijk te zien’. 
 
Er kwamen veel positieve reacties van de deelnemers, het kaartje 
werd zeer gewaardeerd. Evenals het telefoontje dat ze kregen van 
een chauffeur of begeleidster.  
 
We hopen dat we weer snel leuke uitstapjes mogen organiseren voor 
ouderen in de regio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ze doen hun ervaring op en werken bij: 

• Jimmy’s en jongerenwerk op straat: informatie en advies, activiteiten, contact leggen, vragen opha-
len 

• KANS050DAL: als mentor van een jongere 

• Sociale cohesie: met bewoners ontmoetingsactiviteiten organiseren, steunnetwerkjes opzetten, faci-
literen van buurtspeelplaatsen en bewonersinitiatieven 

• Ontmoetingsactiviteiten organiseren met de verschillende doelgroepen op de Stadstuin (mensen met 
een verstandelijke beperking van Cosis, bewoners die een moestuinbak huren, asielzoekers via COA 
en kinderen van Kindcentrum) 

• Ouderenwerk: organiseren van activiteiten, huisbezoeken om voorlichting te geven of om hulpvraag 
op te halen, tijdelijk een maatje zijn, praktische ondersteuning b.v. opnieuw instellen van televisie, 
mantelzorgers van dementerende ontlasten 

• Formulierenbrigade SWD: helpen met invullen van formulieren, budgetteren 

• Versterkingsopgave: Opruimcoach, huisbezoeken en inventariseren met bewoners wat ze nodig heb-
ben aan praktische ondersteuning of andere hulp, ondersteunen kwetsbare mensen die verhuizen 
van of naar een wisselwoning, TV instellen, dozen uitpakken en inruimen 

 

Zie ook verderop in deze krant 

Negen MBO studenten Social Work van het Noor-
derpoort zijn in september 2019 gestart met hun 
stage bij ASWA-Welzijn. Ze hebben een eigen werk 
-en leerplek in het ASWA-gebouw.  
 
De studenten zijn super gemotiveerd om te leren 
en te werken. Twee docenten van het Noorderpoort 
zijn verbonden aan de werk-leerplek en geven les 
in het ASWA-gebouw. Engelina Eissens van ASWA-
Welzijn is de praktijkopleider.  
 
De groep van 9 studenten werken met verschillen-
de doelgroepen. De studenten lopen stage op rele-
vante plekken in onze regio. Dit versterkt hun posi-
tie op de arbeidsmarkt. 

Werken en Leren in de 
 

Eemsdelta regio 



Het is stil in het ASWA-gebouw! Enkel de geluiden van een paar 
mensen die zorg dragen voor de lopende zaken zijn nog te horen. 
Het doet allemaal heel onwerkelijk aan.  
 
Maar buiten, om het gebouw gaat de natuur gewoon haar gang. Het 
is volop lente!  
 
De scholeksters 
 
Ieder jaar komt er een paartje scholeksters naar de Burg. Klauckelaan 16 om 
op het dak van het ASWA-gebouw een nest te maken en eitjes uit te broe-
den.  
 
 

De Magnolia boom 
 
In de binnentuin van het ASWA-gebouw staat de beverboom, ook wel de 
Magnolia genoemd, volop in bloei. Met het mooie weer van de afgelopen 
dagen, gaat het nu snel. Knoppen worden bloemen en zoals ieder jaar, is 
het weer een prachtig gezicht. 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alles gaat door en hopelijk zien we u snel weer in ons gebouw. Kop d’r veur! 

Het geluk zit in een Zwaluw 
 
Niet alles ligt stil in en om het 
ASWA-gebouw! 
  
In de binnentuin in het beeld 
van de zwaluwen heeft een 
merelechtpaar zich gehuisvest 
in de buik van een zwaluw.  
 
Wars van alle commoties heb-
ben zij gestaag een nest ge-
bouwd, rustig zitten broeden 
en op dit moment zijn pa en 
moe druk bezig met het groot-
brengen van hun jonkies. 
  
Een prachtig schouwspel. 

Ondertussen  
 

om het ASWA-gebouw…… 

Kippen & Konijnen 
 
Een aantal vrijwilligers komen nog dagelijks 
naar het ASWA-gebouw om de dieren te ver-
zorgen. De kippen leggen hun verse eitjes en 
de konijnen huppelen vrolijk door hun ren. 
Ook in de volière zijn de eerste jonge vogels 
geboren. 



Positieve  
 

“wist u datjes” 

Wist u dat: 

• Al ruim 110 hulpvragen zijn opgelost 

• De meeste mensen door Damsters worden geholpen 

• Alle 75+ers een kaartje hebben gehad van ASWA-Welzijn 

• Heel veel mensen gebruik maken van de computerhulp op afstand 

• Jongeren van Jimmy’s boodschappen halen  

• Ouderen geholpen worden bij een WMO aanvraag 

• We zelfs de nagels van een hond hebben geknipt 

• Veel ouderen graag regelmatig gebeld willen worden 

• We ouders tips geven zodat ze hun kind beter kunnen helpen bij het maken van het huiswerk 

• Stagiaires van het Noorderpoort ouderen bellen 

• Vrijwilligers van het Servicepunt vanuit huis de deelnemers aan de Goedemorgendienst elke dag bellen 

• Er héél veel boodschappen worden gehaald 

• Het Oranjefonds weer subsidie heeft toegezegd voor extra zomeractiviteiten voor ouderen 

Wist u dat ook ASWA-Welzijn lieve berichtjes ontvangt.  
 
Onderstaand een paar voorbeelden. Daar worden de vrijwilligers en medewerkers blij 
van! 



Het is stil in het ASWA-gebouw en we weten niet hoelang dit gaat duren. Wel is het een mooie gelegen-
heid om alle ruimten één voor één heel goed schoon te maken. Met veel enthousiasme zijn personeel en 
vrijwilligers gestart met deze grote schoonmaak. Uiteraard met inachtneming van de 1.5 m afstand.  
 
Op de foto staat Cobus Kol links, Reinder Senneker in het midden, Ingrid Kroon rechts. Ook Anja Groen-
hof en Gerard Wiersema hebben de nodige hand en spandiensten verricht. Een groot compliment voor 
hen! 

Dat de deelnemers van de niet geïndiceerde dagac-
tiviteit, zowel de dinsdag- als de donderdaggroep, 
een hechte band hebben met elkaar is bekend.  
 
Dat de vrijwilligers deze deelnemers wekelijks een 
leuke dag bezorgen en een warm hart toedragen is 
ook bekend. Maar wat gebeurt er als de groep niet 
samen kan komen?  
 
De vrijwilligers hebben hiervoor een plan gemaakt.  
 
Wekelijks bellen ze alle deelnemers voor 
een praatje en een luisterend oor. Dit 
wordt bijzonder op prijs gesteld. Het 
vertrouwde contact met de eigen vrijwil-
ligers geeft veel plezier. Dankzij het 
Oranjefonds kunnen we binnenkort ook 
gaan beeldbellen als ouderen dit willen. 
Ze krijgen dan thuis een tablet en hulp 
bij het gebruik daarvan. 
 

Ook in tijden van Corona is er verbinding 
en kunnen we rekenen op onze vrijwilligers!  

Ik mag niet meer naar school 
het hele land zit dicht 
ik voel me als een kip 
Ik mag niet los lopen, het hok zit dicht 
 
Elke dag maar weer huiswerk maken 
thuis in plaats van op school 
zonder juf en zonder vrienden 
maakt het werken minder mooi 
 
Gelukkig doe ik beeldbellen met mijn vriendin 
samen gaan we op afstand aan het werk 
zo word huiswerk maken een beetje leuker 
want samenwerk is samen sterk 
 
Ik mis mijn vrienden en vriendinnen 
het duurt wel heel erg lang 
ik hoop ze snel weer te zien 
maar ik ben een beetje bang 
dat het misschien nog wat langer duurt 
dat juf ons telkens huiswerk stuurt. 
 

Gemaakt door Janthe en haar mama  

Grote schoonmaak 
 

geeft energie 

Gedichtje 
 

huiswerk maken  

Niet geïndiceerde 
 

dagactiviteit ouderen 



Van de groep 75+ers heeft het merendeel het mo-
menteel moeilijk. Sociale contacten worden zo veel 
mogelijk afgeraden voor deze kwetsbare groep. 
Ouderen missen het persoonlijke contact met hun 
geliefde kinderen, kleinkinderen of hun partner die 
in het verpleeghuis woont. Ze worden er verdrietig 
van.  
 

Ouderen lopen een groter risico om in een isole-
ment te raken door de coronacrisis. Daarom heeft 
ASWA-Welzijn alle 75+ers in Appingedam een 
kleurrijke kaart gestuurd met contactgegevens.  
Niet alleen om hen een hart onder de riem te ste-
ken, maar ook om te laten weten dat ze niet verg-
eten worden. ASWA-Welzijn en vele, vele vrijwil-
ligers staan voor hen klaar om hen te helpen daar 
waar dat nodig is. 
 

Het gaat in totaal om zo’n 1100 ouderen. Deze 
groep is nu meer aan huis gebonden en krijgen  
minder bezoek. In de weken nadat het kaartje op 
de deurmat is gevallen, zijn 75+ers gebeld door de 
sociaalwerkers, stagiaires en seniorenvoorlichters. 
We maken een praatje en zo mogelijk geven we 
ondersteuning in deze lastige tijden. Voor veel ou-
deren is het moeilijk om boodschappen binnen te 
krijgen of hun hondje uit te laten. Allemaal zaken 
waarbij we kunnen helpen!  
 

De ouderen vinden het ook fijn om hun verhaal 
kwijt te kunnen of even te praten over allerlei za-
ken. Soms lucht het alleen al op als iemand luis-
tert. Mocht u nog niet gebeld zijn (het kan zijn dat 
uw telefoonnummer niet bij ons bekend is) maar 
wel graag met ons in contact wil komen, bel ons 
dan gerust.  
 

We zijn er om u te helpen! Mocht u zelf ook een 
ander kunnen helpen, dan horen wij het graag.  
 

U kunt ons dagelijks bellen tussen 9.00 en 
16.00 uur op telefoonnummer 0696-623315 

       Dierenpark Amersfoort    : www.dierenparkamersfoort.nl/onze-dieren/live-dieren-kijken 
       Tussenkunstenquarantaine : www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/?hl=nl  
       Beleef de lente           : www.vogelbescherming.nl/beleefdelente 
       Diergaarde Blijdorp       : www.diergaardeblijdorp.nl/webcams 
       Nu.nl                  : www.nu.nl/tag/Goed%20nieuws 
       Webcams in Nederland    : www.webcamsinnederland.nl 
       Schepen volgen          : www.marinetraffic.com 
       1001 Spelletjes          : www.1001spelletjes.nl 
       50 Plusspellen           : www.50plusspellen.nl    
       Pchulptotaal.nl           : www.pchulptotaal.nl          
       Stuur een kaartje         : www.jijislief.nl 
 

Voor vragen kunt u altijd mailen naar ASWA-Welzijn 
Willy Koops | w.koops@aswa-welzijn.nl 

Spontane hulp komt op gang 
 

Ouderen hebben het nu extra moeilijk 

Tips: leuke websites 
 

leuk om het een keer te proberen 

Vanuit de organisaties die aangesloten zijn bij de 
Damster Coalitie tegen Eenzaamheid bieden vrijwil-
ligers zich ook spontaan aan om anderen te helpen. 
Wij verbinden hen aan mensen die hulp vragen. 

Voor u! 

https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/?hl=nl
https://www.nu.nl/tag/Goed%20nieuws
https://www.1001spelletjes.nl/
http://www.50plusspellen.nl/


Vul het diagram in volgens de omschrijving. Gelijke 
getallen zijn gelijke letters. Bij juiste invulling    
ontstaat in de gekleurde balk een woord. 

1   De vogel wordt geassocieerd met de geboorte van kinderen. 
 

2   Het favoriete automerk van Bond. 
 

3  Oud voorzitter van de PvdA 
 

4 Vanuit deze Noord-Hollandse plaats is er een veerdienst naar Engeland. 
 

5   Mondaine badplaats aan de Côte d’Azur. 
 

6   In dit paleis werd Beatrix op 31 januari 1938 geboren. 
 

7   Voorstad van Parijs waar Lodewijk Xlll een kasteel liet bouwen. 
 

8   Officiële benaming van de Eerste en de Tweede Kamer. 
 

9  Gezelschap artiesten die wereldwijd in verschillende samenstellingen 
 magisch/acrobatische shows opvoert. 

 

10 Twentse cabaretier die de Oudejaarsconference 2015 verzorgde. 
 

11 Naam van de schoonfamilie van Willem-Alexander. 

Rebus 
 

Oplossing achter in dit blad 

Puzzel mee 
 

Oplossing achter in dit blad 



buitenspelen ! 

Buitenspelen is belangrijk voor kinderen. Gelukkig zijn er meer dan 20 buurtspeelplaatsen in Appingedam 
die allemaal beheerd moeten worden door betrokken buurtbewoners. Bewoners controleren de staat van 
de speeltoestellen, houden een logboek bij en organiseren incidenteel activiteiten. De nationale buiten-
speeldag is verplaatst naar het begin van het nieuwe schooljaar. 

1 kilo zoete aardappelen | peper | beetje melk | klontje roomboter | rode pesto | 
8 plakken extra belegen kaas | 8 plakken gegrilde ham (of ham naar keuze) | 
zuurkool voor vulling  
 
a. Verwarm de oven voor tot 200 °C. Snijd de zoete aardappelen in stukken en 

kook ze in water in pm 20  minuten gaar. 
 

b. Giet ze af en stamp ze tot een grove puree. Voeg de melk en de boter toe. 
 

c. Laat de zuurkool uitlekken na dit 10 minuutjes te hebben gekookt, voeg  
peper en zout toe. 

 

d. Leg de plakken kaas naast elkaar, smeer rode pesto op de kaas en leg de 
ham erop. Voor de pesto liefhebbers doe gerust nog een extra laagje pesto 
op de ham. Vul dit met de zuurkool en rol de plakken op. 

 

e. Schep de aardappelpuree in de ovenschaal. Leg de zuurkoolrolletjes erop, 
aantal bepaal jezelf. Plaats de ovenschaal in het midden van de oven en bak 
het gerecht nog ca. 15 min. tot de kaas gesmolten is. 

 
Eenvoudig te maken en smaakt heerlijk, succes! O ja, het is een recept voor 3 personen, maar als je het 
erg lekker vindt, dan heb je net genoeg voor 2 personen 

Zoete aardappel met 
 

zuurkoolrolletjes en rode pesto 

De Stammenhof 
 
Kinderen van de leerlingenraad van basis-
school de Triangel hebben hun ideeën en dro-
men over een nieuwe inrichting van de speel-
tuin ‘de Stammenhof’ gedeeld met de beheer-
ders van de Stammenhof, Maarten van Nor-
ren (sociaal werker ASWA-Welzijn) en een 
ontwerpbureau. Op deze wijze hebben de kin-
deren meer zeggenschap gekregen over hun 
eigen leefomgeving. 
 
De gemeente Appingedam stimuleert initiatie-
ven die bijdragen aan een kindvriendelijk 
Eemsdelta. Kinderen en jongeren worden zo-
veel mogelijk betrokken bij het maken van 
plannen die ook van invloed zijn op de leef-
wereld van de kinderen. 
 
Als u of uw kind een idee heeft om de ge-
meente Appingedam nog kindvriendelijker te 
maken, stuur dan een bericht aan: 
m.v.norren@aswa-welzijn.nl  



‘Welzijn op Recept’ 
 

ook nu in corona-tijd 

Veel mensen hebben het moeilijk in deze tijden van de coronacrisis. Sociale contacten moeten we vermij-
den. Terwijl we behoefte hebben om ons verhaal te doen en een ander aan te raken of om aangeraakt te 
worden. We zijn gedwongen om fysiek afstand tot elkaar te houden. We werken thuis, mogen niet bij opa 
en oma op bezoek. Het contact dat we hebben gaat nu vaak via de telefoon of beeldbellen. We zijn meer 
en meer aangewezen op onszelf en dat is nu heel lastig! De toekomst is onzeker, blijf ik gezond, behoud 
ik mijn baan en inkomen.  
 
Maar juist in deze tijd willen we er ook voor elkaar zijn. Iets voor een ander willen betekenen. Dat zorgt 
voor saamhorigheid. We zien ook in Appingedam dat veel mensen zich als vrijwilliger aanbieden om iets 
voor een ander te doen, te denken valt aan een boodschapje voor een oudere die de deur niet meer uit 
durft of kan. Of voor een verpleegkundige die het erg druk heeft met de zorg en geen tijd heeft voor de 
boodschappen. Een luisterend oor tijdens een telefoongesprek, een hondje voor iemand uitlaten of door 
een maaltijd te maken voor iemand uit de buurt.  
 
De Welzijnscoach van het project ‘Welzijn op Recept’ kan u helpen om uw vraag onder de aandacht te 
brengen bij vrijwilligers en proberen samen een voor u zo goed mogelijke oplossing te vinden. Ook als u 
iets voor een ander wilt betekenen kunt u contact opnemen met de Welzijnscoach. Deze kijkt samen met 
u wat de mogelijkheden zijn en wat het beste bij uw wensen past. 
 
Welzijn op recept is een samenwerkingsproject van ASWA-Welzijn, Eerstelijnszorg Appingedam en de ge-
meente Appingedam. Bij huisartsen, verpleegkundigen en zorginstellingen komen veel mensen met pro-
blemen die samenhangen met gebeurtenissen uit het dagelijks leven. Bijvoorbeeld: relatieproblemen, 
eenzaamheid of ziekte. Deze problemen kunnen zich uiten in stress, lichamelijke klachten, somberheid en 
andere klachten. Medisch-of psychologische zorg is dan vaak niet de enige oplossing. Welzijnsoplossingen 
die aansluiten bij de interesse, talent en mogelijkheden in de persoonlijke omgeving leveren een belang-
rijke bijdrage aan herstel. 
 
Wilt u graag samen met de Welzijnscoach van ASWA-Welzijn kijken wat bij u past?  
Neem contact op met Engelina Eissens van ASWA-Welzijn Tel: 0596-623315 of  mail    
e.eissens@aswa-welzijn.nl   

Een goed nieuws artikel schrijven over Kriebeldam juist in dat ene jaar, de eerste keer in 55 jaar dat het 
niet door kan gaan, is best lastig. Want hoe graag we ook hadden willen vertellen dat iedereen zich kan 
aanmelden voor twee onwijs leuke weken Kriebeldam, dat zit er dit jaar echt niet in. De Commissie Va-
kantiespelen Kriebeldam was al een eind op weg om een leuk programma in elkaar te zetten. En ook de 
vrijwilligers, waarvan de meeste al vele jaren mee doen, waren er helemaal klaar voor. En dan komt het 
bericht dat Kriebeldam niet door gaat. Ontzettend balen! En wat is dan toch het goede nieuws? Dat is dat 
we nog steeds van plan zijn om dit jaar iets leuks te gaan doen. Met z’n allen. Met de kinderen en ook 
met de leiding. Want we moeten het immers samen doen hoor je steeds op het nieuws. En dingen samen 
doen, daar zijn we juist heel goed in bij Kriebeldam. 
 
Omdat wij ook nog moeten bedenken hoe we dit gaan doen kunnen we nu nog niet precies uitleggen wat 
we gaan doen. We denken aan een leuke activiteit die je alleen kan doen vanuit huis, maar dan toch ook 
weer samen. Of aan bijvoorbeeld een leuke activiteit in de herfst- of kerstvakantie.  

 
Maar het blijft natuurlijk ook afwachten voor ons of dit mogelijk is. Je kan ons het beste volgen op onze 
online kanalen zoals Facebook, Instagram en natuurlijk op onze website: www.kriebeldam.nl 
 

Hier zullen we jullie zo veel mogelijk op de hoogte houden van 
onze plannen. Voor nu is het even niet anders en moeten we   
onze plannen een beetje aanpassen. Maar volgend jaar, dan gaan 
we weer helemaal los! En dat, dat is pas echt goed nieuws! Voor 
nu, zet ‘m op, hou vol, en nog belangrijker nu we toch 
allemaal best veel thuis zitten geniet van elkaar en 
doe leuke dingen samen waar je anders geen tijd voor 
hebt! 
 
Namens iedereen bij Kriebeldam, Dikkie Kriebel  

Kriebeldam 
 

mailto:e.eissens@aswa-welzijn.nl


Stagiaires 

Deze toppers studeren op dit moment af als sociaal werker bij ASWA-Welzijn. 

Ik ben Jorien Doornbos en ik heb dit schooljaar stage gelopen bij ASWA-Welzijn. Ik 
heb mij hier vooral bezig gehouden met de seniorenvoorlichting en de versterking 
van Opwierde.  
 
Nu zit ik in de laatste fase van mijn opleiding en ben ik druk bezig met het  afstude-
ren.  
 
Tot slot ben ik druk bezig met het vinden van een baan in het werkveld en mis-
schien kom ik jullie in de toekomst nog eens tegen! 

Hallo, ik ben Kevin Smit. Stagiaire bij ASWA-Welzijn, u zult mij misschien wel her-
kennen van binnen in het ASWA-gebouw. Ook kunt u mij herkennen van Versterken 
van de Wijk en van de Seniorenvoorlichting.  
 
Via deze weg wou ik u laten weten dat ik in mijn 3e en tevens mijn afstudeerjaar zit 
van mijn opleiding Sociaal Cultureel Werk. Ik hoop in juni mijn diploma in ontvangst 
te mogen nemen en hiermee mijn opleiding af te ronden en in het werkveld te tre-
den. Ik doe de werkzaamheden bij ASWA-Welzijn met plezier en ik heb hier ook heel 
veel geleerd, over de werkzaamheden, mezelf en het werk met de doelgroepen. Na 
mijn opleiding ben ik van plan om eerst ervaring op te doen doormiddel van werken 
in het werkveld. Ik zit ook te denken om nog een deeltijdstudie HBO te gaan volgen 
in de toekomst. Bedankt en misschien komen we elkaar nog eens weer tegen. 

Moi Damsters, mijn naam is Mariëlle Jansen. 
  
Sinds september loop ik stage bij ASWA-Welzijn. 
Ik loop stage bij de dagbesteding en bij de computerclub.  
In juli studeer ik af en neem ik ook afscheid van de ASWA-Welzijn. 
Ik hoop hierna aan het werk te kunnen als activiteitenbegeleidster voor ouderen. 
  
Hopelijk tot snel bij ASWA-Welzijn. Tot die tijd kop d’r veur  

Ik ben Leroy Vledderman, ik doe de Seniorenvoorlichting bij de ASWA-Welzijn en 
KANS050.  
 
Dit werk is erg leuk om te doen omdat het heel erg divers is, vooral omdat je niet 
weet wat je te wachten staat maar mensen altijd erg blij met je zijn.  
 
Na mij studie wil ik graag het jongerenwerk in, ik weet nog niet specifiek wat voor 
soort jongerenwerk maar ik weet van mezelf dat ik het jongerenwerk erg leuk vind 
en dat ik dit later wil doen. 

Ik ben Han Scholte en ik ben twintig jaar oud.  
 
Bij ASWA-Welzijn heb ik de Seniorenvoorlichting en het Versterken van de Wijk met 
veel plezier en inzet gedaan.  
 
Na mijn stage ben ik van plan te gaan werken tot februari en vanaf daar wil ik een 
HBO opleiding gaan volgen. 



Kriebeldam 

Ook wij als Kriebeldam zijn uiteraard hard getroffen door de huidige crisis maar dat forceert ons te focus-
sen op de toekomst en daar is niks mis mee. Onze eerste behoefte is om te zorgen dat wij onze huidige 
vaste kern van leiding bij elkaar kunnen houden want de calculatie is heel simpel: Geen leiding is geen 
Kriebeldam. 
 

Wij hebben een lange traditie van vernieuwende activiteiten gedurende het 
jaar om onze groepsleiding bij elkaar te houden en te voorzien van een verzet-
je. Zo doen wij jaarlijks een dropping, speurtocht, sinterklaasviering en menig 
andere activiteit. Met steeds een andere insteek. Dit om de leiding die zich 
vrijwillig 2 weken per jaar inzet om fantastische vakantieweken voor basis-
schoolkinderen te organiseren, in het spreekwoordelijke zonnetje te zetten. 
 
Zo is het een traditie om elke vrijdag de 13e (gemiddeld 2 keer per jaar) iets 
uitzonderlijks te doen zoals een bezoek aan een klimbos, “op elkaar schieten” 
met pijl en boog, bowlen of zelfs…... 
  
Nu dat dat allemaal niet uit te voeren is zonder bij elkaar te komen worden wij 

als commissie van Kriebeldam geforceerd iets anders te verzinnen en die uitdaging hebben we met beide 
handen aangepakt om met iets vernieuwends te komen. 
 
De leiding ging op 1 Mei (Dag van de Arbeid) zonder dat ze het wisten een 
meesterwerk schilderen. De leiding was uitgenodigd om zich op die avond 
vanuit hun eigen huis in te loggen bij een gezamenlijk videogesprek. “Tot nu 
toe niks vernieuwend”, hoor ik u denken. Een 3-tal dagen ervoor hebben en ze 
een grote doos ontvangen met de opmerking die niet te openen. Op de dag 
zelve, op het moment dat de doos geopend mocht worden, troffen ze daar 
kwasten, een schildersezel, een leeg wit doek en verf aan. 
 
Men ging live mee schilderen met een aflevering van Bob Ross. Als u Bob Ross 
niet kent wil ik u aanmoedigen die op het web op te zoeken. Met zijn eindeloos 
geduldige stem, afro kapsel en veel “gelukkige ongelukjes” neemt hij de kijker 
en de doener mee een schilderij te produceren naar zijn voorbeeld.  
 
In een half uur kan zelfs iemand die nooit eerder van een waaierkwast heeft 
gehoord een schilderij produceren waarvan Jan schuur zou zeggen “valt mij 
niet tegen” Een groter compliment kan een Groninger toch niet krijgen.  
 
Vanaf 2 mei zijn alle creaties op de website van Kriebeldam te zien. 
www.kriebeldam.nl 
 
Daarop kan gestemd worden en de winnaar krijgt een passend presentje aangeboden. Ik wil u daarom 
allen oproepen op de website te bezoeken en u stem te laten gelden. De reactie van de winnaar op zijn of 
haar “prijs” wordt uiteraard met u gedeeld. 
 
Kortom ook wij worden geprikkeld door alle mogelijkheden die ontstaan zijn door de beperkingen en dat 
zal en mag ons de stemming niet ontnemen. 
 

 

Kop d’r veur en laten we gebruik maken van de vrijheden die we wel hebben. 

Oplossing: Puzzel/Rebus 

Burgemeester Klauckelaan 16   9902 KZ Appingedam 
Telefoon: 0596-623315 | E-mail: info@aswa-welzijn.nl 

Website: www.aswa-welzijn.nl | Facebook: facebook.com/aswawelzijnswerk 

Puzzel : vakantiedag 
 

Rebus  : ASWA-Welzijn is er ook voor u! 



 
Zonnebloemen zijn erg kleurrijk, zeer herkenbaar en onwijs sfeervol. Iedereen 
kent deze prachtige plant. De vrolijke bloem geeft een heerlijk zomers gevoel 
en is daarom heel erg populair. Zonnebloemen hebben bovendien een sterke 
symbolische betekenis voor veel culturen. Het leukste aan deze bloem is na-
tuurlijk dat de bloemknop op zonnige dagen met de zon meedraait. ‘s Nachts 
draait de bloemknop dan weer terug naar het oosten, waar de zonnebloem 
wacht op de volgende zonsopkomst.  
 
En juist om deze redenen hebben we in deze krant een zonnebloem afgebeeld. 
De zonnebloem geeft aan dat het weer zomer gaat worden. Dat er een tijd 
komt na deze coronacrisis. Daarbij herkent iedereen deze vrolijke bloem en 
dat geeft verbinding . 

 
 
 
 

 
Laten we de bloem kleuren en als teken van hoop, vertrouwen en verbinding voor het 
raam plaatsen. Zo laten we aan alle inwoners van Appingedam zien dat we er voor 
gaan. 

•  Zo pas boodschappen gedaan voor mevrouw S. ASWA-Welzijn heeft een prachtige 
match gemaakt. Mevrouw zat vroeger op school bij mijn jongste tante en de man van 
mijn tante is haar achterneef. Mevrouw fleurde helemaal op. Ik heb gezegd dat ze mij 
weer kan bellen als ze iets nodig heeft.  

 

• Wat een goed idee om de deelnemers van de niet geïndiceerde dagactiviteit te bellen. 
De mensen die ik heb gebeld vonden het geweldig. Ik heb gezegd dat we wekelijks 
gaan bellen zolang de coronacrisis duurt. Wij (de vrijwilligers) en de deelnemers mis-
sen de ASWA heel erg. We houden moed voor de toekomst en een goed einde voor de 
corona. Wij wensen iedereen van de ASWA heel veel goeds voor nu en komende tijd. 
Groet, D. 

 

• Mevrouw J. gebeld naar aanleiding van de kaartenactie. Ze vertelt dat alles gaat goed 
met haar gaat maar ze komt op dit moment niet de deur uit. Ze geeft aan dat ze blij is 
met de kinderen van haar buren die spontaan hulp hebben aangeboden om de weke-
lijkse boodschappen voor haar te doen. Ook wordt er regelmatig door de buren even 
gebeld om te vragen hoe het gaat.  

   
•  Ik heb een voedselpakket van de voedselbank bij iemand thuis gebracht. Hij behoort 

tot de risicogroep en was erg blij dat het pakket voor de deur stond. Ik ga dit iedere 
vrijdag doen zolang het nodig is. 

 

• Ik heb informatie aan een oudere gegeven over de werkwijze van de apotheek  tijdens 
de coronacrisis.  

 

•  Gisteren boodschappen gehaald voor een meneer met astma. Hij durft niet naar bui-
ten. 

 

•  Ik ben gevraagd of ik een vrouw wilde helpen met haar rollator, deze functioneerde 
niet goed. Ben gaan kijken en heb de rollator gelukkig kunnen repareren. 

 

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van al het werk dat Damsters vrijwillig doen voor een ander. Heel 
belangrijk in deze tijd! Mensen krijgen de hulp die ze nodig hebben en sociaal  isolement wordt voorko-
men.  

Binnengekomen berichten 
 
 

van vrijwilligers die zich inzetten 

De Zonnebloem 



Deze krant is gedrukt door Kantoor & Kopie in Delfzijl 




