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Voorwoord
Geachte lezer,

Met trots presenteert ASWA-Welzijn u het jaarverslag 2019. In dit 
jaar was er opnieuw veel aandacht voor de aardbevingsproblematiek. 
Koning Willem Alexander bracht in dat kader een bezoek aan 
Appingedam. ASWA-Welzijn mocht hem verwelkomen in het ASWA-
gebouw. Daar ging de koning in gesprek met bewoners, kinderen 
en stakeholders over de ingrijpende versterkingsopgave in de wijk 
Opwierde-Zuid.

De aardbevingsproblematiek met al haar facetten was een van de 
belangrijkste thema’s van 2019. De vele informatiebijeenkomsten voor 
bewoners, de ingrijpende besluiten of de voortdurende onzekerheid 
hadden een grote impact op de bewoners van Appingedam. De 
medewerkers van ASWA-Welzijn hebben aan inwoners sociaal-
emotionele ondersteuning, een luisterend oor en praktische hulp 
geboden.

Om de inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben te betrekken 
en mee te laten doen is een sterke sociale basis noodzakelijk. Daarom 
heeft ASWA-Welzijn ook in 2019 geïnvesteerd in het verbinden 
en versterken van vrijwilligersorganisaties, bewonersinitiatieven, 
verenigingen en kerken. 

Er waren ook prachtige evenementen waaraan ASWA-Welzijn haar 
medewerking verleende of deze zelf organiseerde, zoals het Music and 
Food festival, de week tegen de Eenzaamheid, de Gezondheidsmarkt 
en een geweldige vrijwilligersavond. Tijdens dit soort activiteiten 
blijkt hoe belangrijk het is dat er een goede samenwerking is tussen 
organisaties, verenigingen, vrijwilligers en jongeren. Er is veel 
vrijwillige inzet, veel talent en er zijn goede samenwerkingsverbanden 
in Appingedam en de regio waardoor een stevige sociale basis is 
ontstaan.

 
In september is ASWA-Welzijn samen met het Noorderpoort een werk-
leerproject gestart in het ASWA-gebouw. Negen MBO studenten Social 
Work van het Noorderpoort zijn de Eemsdelta regio gaan versterken. 
Ze hebben een eigen werk- en leerplek bij ASWA-Welzijn. Ze geven 
de leefbaarheid in de regio een extra impuls. De studenten zijn super 
gemotiveerd en willen hun kennis en creativiteit ook overdragen op de 
inwoners in de regio, jong en oud.

De naderende fusie tussen de gemeenten Delfzijl, Appingedam en 
Loppersum heeft ervoor gezorgd dat de samenwerking met de collega 
welzijnsorganisatie SWD nog intensiever is geworden. In 2019 zijn 
twee bijeenkomsten georganiseerd voor alle medewerkers van beide 
welzijnsorganisaties. Het was verrassend om te ervaren met hoeveel 
plezier en passie de medewerkers samenwerken om voor de inwoners 
van de toekomstige gemeente Eemsdelta passende, innovatieve en 
flexibele vormen van dienstverlening te bieden. Beide organisaties zijn 
aanvullend op elkaar en medewerkers zijn ook na de bijeenkomsten 
elkaar blijven opzoeken, en delen ervaringen en kennis met elkaar. 

ASWA-Welzijn heeft ook samen met diverse organisaties en de 
gemeente Delfzijl mede vormgegeven aan de voorliggende voorziening 
‘de Kajuit’ in Delfzijl met o.a. het Ontmoetingshuis voor mensen met 
dementie en hun naaste en het project de Inzet. 

De bijna 200 vrijwilligers van ASWA-Welzijn zijn zeer betrokken bij 
activiteiten en dienstverlening. Zij zijn de drijvende krachten bij de 
kindervakantiespelen Kriebeldam, bij de Niet geïndiceerde Dagopvang, 
het Ontmoetingshuis, de Seniorenvoorlichting, de PlusBus, de 
Computerclubs, Damster Maatjes, Kookclub en al die activiteiten die 
ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, elkaar ondersteunen, 
leren en plezier hebben. We zien dit dagelijks in het ASWA-gebouw, 
waar zoveel verschillende mensen, organisaties en activiteiten bijeen 
komen!  

Tenslotte zijn we super trots op alle medewerkers van ASWA-Welzijn! 
Het team van flexibele en deskundige medewerkers gaat altijd in 
gesprek met inwoners en organisaties om samen met hen passende 
antwoorden op vragen zoeken, vaak met verassende resultaten. 

Nynke Walstra
Directeur ASWA-Welzijn
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ASWA-Welzijn

ASWA-Welzijn is een stichting die zich inzet voor een sociaal en 
aangenaam leefklimaat in de gemeente Appingedam en de regio. Dit 
doen we door mensen en organisaties met elkaar te verbinden en zo 
de betrokkenheid van inwoners bij hun buurt te stimuleren. Ze heeft in 
2019 weer op een prettige manier samengewerkt met allerlei
organisaties in de regio als ook met de gemeenten. Ze participeert 
in veel netwerken en brengt haar expertise in op zowel lokaal als 
regionaal niveau. Ze signaleert, regisseert en verbindt.

Samen creëren we voorliggende voorzieningen voor jong 
en oud. ASWA-Welzijn participeert in diverse projecten en 
samenwerkingsverbanden zoals:

• Het Taalhuis
• Algemene voorziening ‘de Kajuit’ in Delfzijl
• Damster Zorgbalie
• Alzheimer- en Parkinson café
• Blue Zone Appingedam
• Damster Veur Mekander Team
• Centrum voor Jeugd en Gezin
• Eerste Lijnsvoorziening Appingedam
• Innovatiewerkplaatsen Hanze
• Damster Coalitie tegen de Eenzaamheid
• Werkgroep dementie Delfzijl
• Werkgroep Kerk&Moskee
• Welzijn op recept
• Werkgroep Ouderen
ASWA-Welzijn levert een bijdrage aan deze netwerken door 
verbindingen te leggen tussen organisaties en vrijwilligers te werven 
en te scholen zodat ze beter kunnen signaleren. Ook investeert ze in 

gezamenlijke activiteiten. Tevens zijn sociaalwerkers onderdeel van 
een netwerkteam en kunnen activiteiten van ASWA-Welzijn onderdeel 
zijn van een voorziening en levert een bijdrage aan deze netwerken 
door verbindingen te leggen tussen organisaties, vrijwilligers te werven 
en te scholen zodat ze beter kunnen signaleren. Ook investeert ze in 
gezamenlijke activiteiten. Tevens zijn sociaalwerkers onderdeel van 
een netwerkteam en
kunnen activiteiten van ASWA-Welzijn onderdeel zijn van een 
voorziening.

Welzijn op recept
Het doel van Welzijn op recept is het verminderen van psychosociale 
klachten van mensen. Bij Welzijn op recept kunnen eerstelijns 
zorgaanbieders zoals huisartsen, praktijkondersteuners, 
fysiotherapeuten en psychologen hun patiënten met psychosociale 
klachten doorverwijzen naar de Welzijnscoördinator van ASWA-Welzijn. 
Door de inzet van de Welzijnscoördinator kunnen deze mensen hun 
mentale gezondheid en veerkracht zelf verbeteren. Sterk punt is dat 
de interventie de verbinding legt tussen psychosociale klachten en 
welbevinden. Welzijn op recept heeft directe invloed op het welzijn, het 
zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid. 

Welzijn op recept is een samenwerking van ASWA-Welzijn, 
Eerstelijnszorg Appingedam en de gemeente Appingedam. 
Een sociaalwerker van ASWA-Welzijn heeft de functie van 
Welzijnscoördinator/coach. Bij Welzijn op recept worden hulpvragen 
vanuit de eerste en tweede lijn opgelost via interventies vanuit de 
sociale basis (0-lijn). Dit lukt vaak goed omdat ASWA-Welzijn diep 
geworteld is in de Damster samenleving. 

ASWA-Welzijn investeert in de sociale basis door goede contacten te 
onderhouden en samen te werken met veel organisaties. Denk aan 
de kerken, buurtverenigingen, bewonersinitiatieven, Stichting Masohi, 
Turkse culturele vereniging, Damster vrouwenorganisaties, stichting 
Noaberschap en sportverenigingen. 

Vanuit Welzijn op recept worden mensen toegeleid naar bijvoorbeeld 
creatieve of sportieve activiteiten, een maatje, vrijwilligerswerk of 
dagbesteding. Om dit te bereiken heeft de Welzijnscoördinator van 
ASWA-Welzijn één, of vaker meerdere gesprekken, met deze mensen 
om een passende oplossing te vinden. 
De Welzijnscoördinator is ook nauw betrokken bij de Damster 
Zorg Balie. Hier kunnen inwoners terecht met al hun vragen over 
gezondheid, opvoeding, vrijwilligerswerk, WMO, jeugd, welzijn, zorg 
en ondersteuning. De professionals weten elkaar te vinden en maken 
gebruik van elkaars expertise. De Welzijnscoördinator legt ook hier de 
verbinding met de sociale basis.

“ASWA-Welzijn verbindt mensen. Wij zijn 
sterk in samenwerking en ondersteuning 
van bewoners en organisaties in 
Appingedam en de regio.”
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Werkgroep ouderenzorg
De Welzijnscoördinator van ASWA-Welzijn participeert in de 
werkgroep ouderenzorg van de Eerste Lijnszorg Appingedam. 
In deze werkgroep nemen de volgende disciplines deel; drie 
huisartsen, een verpleegkundig specialist van de huisartsen, een 
beleidsmedewerker van de gemeente Appingedam, regiomanager 
TSN, een internist en een consulent geriatrie van OZG en de 
sociaalwerker van ASWA-Welzijn. Centraal in dit overleg staat hoe, in 
samenwerking, de kwetsbare ouderen de beste zorg en ondersteuning 
m.b.t. hun welzijn kunnen krijgen.. Daarnaast is er een casuïstiek 
bespreking. Daar wordt ingegaan op individuele casussen met 
toestemming van desbetreffende ouderen. Signalen vanuit het 
project seniorenvoorlichting worden hier soms ook met toestemming 
besproken. 
In 2019 is een groep ouderen thuis bezocht door een 
praktijkondersteuner van de huisarts samen met de sociaalwerker 
van ASWA-Welzijn of een wijkverpleegkundige van de Thuiszorg. Onder 
leiding van de huisartsen werden de uitkomsten van de huisbezoeken 
besproken en de ingezette acties geëvalueerd. De sociaalwerker heeft 
ook hier de rol van Welzijnscoördinator. Ouderen worden geholpen bij: 
praktische problemen, het vergroten van hun netwerk of hen toe te 
leiden naar een Maatje of naar activiteiten. Het resultaat is dat:
- het welbevinden van de ouderen wordt vergroot 
- de oudere zo lang mogelijk zelfstandig en prettig thuis  
  kan wonen en 
- professionals leren van elkaar.

Damsters Veur Mekander Team
Het Damsters Veur Mekander team is een multi- disciplinair team. Een 
sociaalwerker van  ASWA-Welzijn participeert als Welzijnscoördinator. 
In 2019 zijn veel casussen besproken en de Welzijnscoördinator 
heeft een deel van de casuïstiek ingebracht. Zij heeft regelmatig 
inwoners die besproken werden naar activiteiten of voorzieningen van 
ASWA-Welzijn toegeleid. Zoals: het Damstermaatjes project, De Inzet, 
niet-geïndiceerde dagactiviteit en de  seniorenvoorlichters. Daarnaast 
zijn andere organisaties uit de sociale basis (0-lijn) gevraagd hun 
vrijwilligers in te zetten. Doordat de lijnen in Appingedam kort zijn en 
de verschillende disciplines elkaar goed weten te vinden is regelmatig 
overleg in groot verband niet meer nodig. In februari zijn twee 
sociaalwerkers van ASWA-Welzijn via het  DVM-team geschoold in het 
signaleren van financiële problemen.
 

Zorg- en participatievragen  
van inwoners 
Dat de Damsters en de verschillende organisaties in Appingedam en 
omgeving ASWA-Welzijn goed weten te vinden blijkt ook uit de cijfers. 
In 2019 zijn er 219 verschillende (hulp)vragen binnengekomen bij de 
sociaalwerkers van ASWA-Welzijn, iets meer dan in 2018. Een groot 
deel van de vragen, 119 stuks, kwam van inwoners zelf. Ze zochten 
hulp voor zichzelf, een vader, moeder of een bekende.
 
Ruim 100 vragen of signalen kwamen van instanties of organisaties 
zoals: de Damsterzorgbalie; WMO; Bewonersbegeleiders NCG en 
CVW; Team 290; SWD maatschappelijkwerk; Lentis; Cosis; Beter Thuis 
wonen; TSN Thuiszorg; pedicure; kerken; Limor; Woningcorporatie; 
Zonnehuis en politie. Daarnaast kwamen er signalen binnen via 
vrijwilligers en bezoekers van de activiteiten bij ASWA-Welzijn.

Sociaalwerkers van ASWA-Welzijn hebben op verzoek van organisaties 
huisbezoeken gedaan bij bewoners om mogelijkheden te bespreken 
met betrekking tot participatie, praktische hulp of ondersteuning.

Vaak betroffen de zorg- en participatievragen (zorgen om) kwetsbare 
en of oudere mensen (ziekte, eenzaamheid, overbelaste mantelzorger, 
armoede, depressie). De problematiek wordt complexer, vaak is er niet 
één vraag maar zijn er meerdere gebieden waar het niet goed loopt. 
Denk aan eenzaamheid en armoede, of gezondheid en psychische 
problemen. In toenemende mate spelen de gevolgen van de 
aardbevingsproblematiek en met name de versterkingsopgave daarbij 
een rol.
Er zijn klachten die gerelateerd zijn aan stress zoals: slapeloosheid, 
piekeren, boosheid, relatieproblemen en depressiviteit. Dit alles vergt 
veel extra tijd en aandacht van de sociaalwerkers. Zo is er meer 
scholing en coaching nodig. De rol van de sociaalwerkers is door de 
complexere vragen merkbaar zwaarder geworden.
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De vragen
Eenzaamheid als eerste vraag scoorde hoog. Ook bleek eenzaamheid 
als onderdeel van de verschillende andere hulpvragen vaak voor te 
komen. 
Hulpvragen in verband met dementie, verwardheid en psychische 
problemen zoals depressie scoorden ook hoog, soms als eerste vraag 
en maar ook in relatie met vragen over eenzaamheid en hulpvragen 
bij klusjes in en om het huis.

De sociaalwerkers kregen ook regelmatig vragen m.b.t. de 
aardbevingsproblematiek. Meestal werden deze niet als 
hoofdprobleem aangemeld. Maar de ervaren stress en onzekerheid 
rond m.n. de versterkingsopgave verergerden de al bestaande 
problemen.  
Verder waren er bijvoorbeeld vragen van inwoners m.b.t. financiën, 
hulp bij klusjes in en om huis, vragen om vervoer naar het ziekenhuis, 
zorg voor een huisdier, aanvraag Digi D, aanvraag WMO en vraag om 
een Maatje. 

Spreekuur Damster Zorgbalie
Een sociaalwerker van ASWA-Welzijn houdt wekelijks spreekuur bij de 
Damsterzorgbalie. Met name inwoners van Turkse afkomst maakten 
gebruik van het spreekuur. De sociaalwerker spreekt de Turkse taal en 
kan vragen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn verhelderen 
en indien nodig vertalen voor de huisarts, apotheek en andere 
zorgverleners.
Tijdens het spreekuur werden vragen gesteld over: hoe vertel ik wat 
mijn klachten zijn, medicijngebruik, zorgen rond kinderen, aanvragen 
WMO, financiën, eenzaamheid en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk 
of activiteiten.
De sociaalwerker ging regelmatig mee naar gesprekken met de 
huisarts of apotheek om te tolken. Voor zowel de patiënt als de 
huisarts is het belangrijk dat de klachten goed omschreven worden. 
Sommige patiënten wilden niet dat familieleden bij de gesprekken 
aanwezig waren om te tolken, dit i.v.m. de privacy of om vrij te kunnen 
spreken over de problemen. 

Wat is er met al deze vragen gedaan

Sociaalwerkers van ASWA-Welzijn probeerden de vraag te verhelderen 
om samen met de inwoner te zoeken naar de mogelijkheden voor een 
oplossing. Daarbij werd soms verwezen naar een andere organisatie 
of werd deze door de sociaalwerker geconsulteerd.
Bewoners met een vraag kregen b.v. een Damstermaatje; werden 
toegeleid naar de Dagactiviteit of de Inzet of kregen ondersteuning 
bij de problemen rond het versterken van de woning. Ook is 
doorverwezen naar o.a. het DVM team, WMO, SWD, Jimmy’s, 
KANS050 DAL en het Jongerenwerk. 

Damster Maatjes 
In 2019 waren er 49 aanvragen voor een maatje. Hiervan zijn 15 
aanvragers succesvol gekoppeld aan een Damster maatje. Er zijn 23 
aanvragen doorverwezen naar: St. Noaberschap, Lentis, SWD, WMO, 
Thuiszorg en de klussendienst.
De overige aanvragen zijn niet gekoppeld b.v. omdat deze mensen 
werden opgenomen in een verpleeghuis of omdat de vraag te complex 
was. 

Twee vrijwilligers coördineren vraag en aanbod en worden hierbij 
ondersteund door een sociaalwerker van ASWA-Welzijn. Na een 
aanvraag volgt een huisbezoek en een gesprek met een potentieel 
maatje. Daarna wordt een gesprek tussen de aanvrager en het 
potentiele maatje gepland. Als er een match is wordt nog een aantal 
malen contact opgenomen om na te gaan of de koppeling volgens 
wens verloopt. In 2019 is er een verzwaring in de problematiek te 
zien ten opzichte van 2018. De aanvragen voor een maatje zijn vaak 
complexer geworden waardoor veel van deze aanvragen doorverwezen 
worden naar bijvoorbeeld Lentis, Team 290, WMO of thuiszorg. Deze 
doorverwijzingen kosten extra tijd en aandacht van de sociaalwerker.
 

Buurtrestaurant Eten en Zo
Samen eten is veel gezelliger dan in je eentje. Daarom wordt er 1 
keer in de maand gekookt door vrijwilligers van het buurtrestaurant 
De Eettafel. Gemiddeld genieten 16 mensen, veelal senioren, van een 
Eenpans-gerecht. 
Eten Enzo biedt 1 keer per 3 maanden een themabuffet aan 
waar gemiddeld 20 personen aan deelnemen. Te denken valt dan 
Aspergebuffet, Nieuwjaarsbuffet, Stamppotbuffet.

Uitspraak deelnemer: “Het eten smaakt 
zoveel lekkerder als je samen eet! Blij dat 
ik weer mag aanschuiven!”

Vragen m.b.t. de aardbevings- 
problematiek kwamen regelmatig bij de 
sociaalwerkers terecht.
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Ontmoetingshuis Appingedam
Elke week zijn mensen met dementie of geheugenproblemen uit 
Appingedam met hun partner, familielid of buurvrouw welkom in 
het Ontmoetingshuis voor een praatje of een kop koffie. Ook is het 

Ontmoetingshuis voor iedereen die zich wel eens eenzaam voelt 
en graag nieuwe mensen wil leren kennen. Regelmatig is er een 
sociaalwerker en een casemanager dementie aanwezig. Naast 
gesprekken worden er samen met de deelnemers leuke activiteiten 
georganiseerd op het gebied van geheugen, bewegen en creatief bezig 
zijn zoals bloemschikken, zingen of knutselen. Ook wordt er regelmatig 
voorlichting gegeven. 
Vrijwilligers en een stagiair organiseren deze activiteit met 
ondersteuning van een sociaalwerker van ASWA-Welzijn. In 
het verslagjaar bezochten gemiddeld 6 mensen per week het 
Ontmoetingshuis. 

Ontmoetingshuis Delfzijl
In 2019 is door ASWA-Welzijn ook een Ontmoetingshuis opgezet in
de Kajuit in Delfzijl.
Iedere woensdagochtend is er een bijeenkomst van het 
Ontmoetingshuis in De Kajuit. De vaste deelnemersgroep is gedurende 
het verslagjaar gegroeid en er komen nu wekelijks tussen de 13 en 
15 deelnemers. Daarnaast zijn aanwezig een vaste stagiaire, twee 
vrijwilligers en afwisselend een sociaalwerker en/of een casemanager 
dementie van de Hoven.
De groep bezoekers bestaat uit mantelzorgers, mensen met 
geheugenproblemen en ervaringsdeskundigen (mantelzorgers 
dementie waarvan de dementerende partner inmiddels is overleden). 
Men bespreekt ervaringen, deelt emoties en doet af en toe een 
(creatieve) activiteit. De sfeer is veilig, warm en open.  Maandelijks 
is er 1 deelneemster die kookt voor de groep en eet men als groep 
samen een warme maaltijd. 
Gezien het gestaag groeiende aantal deelnemers wordt in 2020 een 
tweede groep gestart.

 
Niet geïndiceerde dagactiviteit 
Op de dinsdag en op de donderdag is de niet-geïndiceerde dagopvang 
voor zelfstandig wonende, kwetsbare ouderen. Zij zijn verminderd 
zelfstandig en niet in staat om op eigen initiatief deel te nemen aan 
het reguliere activiteiten aanbod. Deelnemende ouderen kenmerken 
zich door een hoge mate van kwetsbaarheid met een steeds groter 
wordende hulpvraag en soms beginnende dementie. In elke groep 
zitten gemiddeld 15 ouderen in de leeftijd van 64 t/m 91 jaar. Ze 
vormen een hechte ‘vrienden’ groep en worden begeleid door vaste 
vrijwilligers. De vrijwilligers worden gecoacht en ondersteund door de 
sociaalwerker. Deze sociaalwerker is ook de spil tussen de deelnemer, 
de familie en de zorg- of hulpverlening. 
Het dagprogramma is wisselend, maar de warme maaltijd is elke keer 
een hoogtepunt. In de middag worden er elke week andere activiteiten 
georganiseerd door de vrijwilligers. Zo worden er met regelmaat gasten 
uitgenodigd: b.v. een bloemist om een kerststukje te maken, muziek 
van vroeger of bijvoorbeeld een diëtist die voorlichting komt geven.  
Huis van de Sport heeft aan beide groepen de cursus valpreventie 
gegeven. Ook gaan de deelnemers af en toe een dagje uit met de 
PlusBus. Er wordt samengewerkt met thuiszorgorganisaties zodat de 

ouderen in het ASWA-gebouw de zorg krijgen die nodig is gedurende 
de dagactiviteit. Deelnemers van beide groepen vinden deze 
voorziening heel belangrijk, met name vanwege de contacten met 
andere mensen. De dagactiviteit is voor veel ouderen het hoogtepunt 
van de week!

Het dagprogramma is wisselend, 
maar de warme maaltijd is elke keer 
een hoogtepunt.
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Damster Coalitie tegen 
Eenzaamheid
Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem, ook in 
Appingedam. Daarom is in 2017 in Appingedam de Damster Coalitie 
tegen Eenzaamheid opgericht. Men werkt samen in de aanpak om 
eenzaamheid tegen te gaan. Deze coalitie was ook in 2019 actief. Er 
zijn 85 organisaties aangesloten. Een sociaalwerker van ASWA-Welzijn 
coördineert als regisseur tegen de eenzaamheid.
Een van de hoogtepunten in 2019 was de Week tegen de 
eenzaamheid. In deze periode, begin oktober, zijn 200 mensen van 
alle leeftijden in Appingedam bezocht. De aftrap deed wethouder 
Annalies Usmany. Zij ging samen met vrijwilligers en stagiaires van 
ASWA-Welzijn met een kleine attentie langs de deuren. Hiermee 
stimuleerden zij mensen om bij een kennis of familielid langs te gaan 
die ze lang niet hadden gezien en die mogelijk eenzaam zijn. 

Daarnaast werd er een: 
•  mini-symposium voor professionals en organisaties georganiseerd
•  workshop “herken de eenzaamheid” gegeven aan vrijwilligers 
•  “Kom erbij & Doe mee” dag met: “de Kletspot” en Oud-Hollandse 

spelletjes voor eenzame inwoners georganiseerd met een Groninger 
Buffet Maaltijd en gezellige muziek

•  gedichtenwedstrijd “Eenzaamheid toegedicht” geïnitieerd voor alle 
leeftijden 

•  hartenwens actie georganiseerd. Hierdoor kon iemand: een konijn 
aaien; een dagje uit naar de Noordzee of een bezoek aan de 
Martinitoren brengen

•  Signaleringskaart Eenzaamheid gemaakt.  Deze kaart kan 
professionals en burgers helpen bij het signaleren van eenzaamheid 
en laat zien welke mogelijkheden er zijn om er iets aan te doen.

De Damster Coaltitie tegen Eenzaamheid weet elkaar steeds beter 
te vinden. Belangrijk hierbij is dat de partners elkaar kennen. 
Aandachtspunt is het wisselen van contactpersonen.
Doordat eenzaamheid bespreekbaar is, beseffen mensen dat ze 
niet de enige zijn en dat het iedereen kan overkomen. Ook merken 
mensen dat ze er zelf iets aan kunnen doen.
Het thema eenzaamheid is steeds beter bespreekbaar, mensen 
gaan bij elkaar op bezoek, in Appingedam is een positieve beweging 
gaande! 
 

Damster  
vrouwendag
In 2019 is voor de tweede keer een Damster vrouwendag 
georganiseerd door drie ‘vrouwenverenigingen’, nl. de Passage, 
Vrouwen van Nu en NVVH Vrouwennetwerk in het ASWA-gebouw. Op 
het programma stond o.a. een mini High Tea en een optreden van 
danseressen. Deze vrouwendag is goed bezocht en daarom worden er 
alweer plannen gemaakt voor 2020.

Men werkt samen in een aanpak om 
eenzaamheid tegen te gaan.
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Goedemorgendienst
Alleenstaande ouderen of ouderen die vaak alleen thuis zijn kunnen gebruik maken van de Goedemorgendienst. Medewerkers van het Service Punt 
bellen dagelijks (maandag t/m vrijdag) op een vast tijdstip naar mensen die zich voor deze dienst hebben aangemeld. Dit telefonisch contact is niet 
alleen plezierig, maar ook nuttig. Er is ruimte voor een gesprek over alledaagse dingen. De Goedemorgendienst kan er toe bijdragen dat ouderen zich 
thuis veiliger en minder eenzaam voelen. Het is dan geruststellend om te weten dat een medewerker van het Service Punt informeert hoe het met de 
oudere gaat. Maar ook dat diegene actie onderneemt als er telefonisch geen contact mogelijk is. In 2019 hebben 11 ouderen gebruikt gemaakt van 
deze service van ASWA-Welzijn.

Activiteiten volwassenen en ouderen
Wekelijks zijn er diverse activiteiten in het ASWA- 
gebouw. Ze worden bezocht door bewoners uit 
Appingedam en uit de regio (Wirdum, Loppersum, 
Woldendorp, Wagenborgen, Zeerijp en Delfzijl).

Alle activiteiten worden door de deelnemers (en docent) 
zelfstandig uitgevoerd. Men krijgt indien gevraagd 
ondersteuning van de sociaalwerker bij specifieke 
vragen als ledenwerving, financiën, organiseren van 
extra activiteiten en eventuele knelpunten binnen het 
ledenbestand.

Ontmoeting      

Klaverjassen Wekelijks  Ca 60 leden 6 vrijwilligers
Klaverjassen 2-wekelijks Ca 55 bezoekers 3 vrijwilligers
Bingo 2-wekelijks Ca 55 bezoekers 5 vrijwilligers
Bridge Wekelijks Ca 25 leden 3 vrijwilligers
Orkest Wekelijks Ca 15 leden 3 vrijwilligers
Sjoelen Wekelijks Ca 15 leden 3 vrijwilligers
Vissen Wekelijks Ca 30 bezoekers 3 vrijwilligers
Creatief groep Wekelijks Ca 20 leden 2 vrijwilligers
“Fiets”bingo 2-wekelijks in winter Ca 30 bezoekers 3 vrijwilligers

Sport en bewegen      

Jeu de Boules Wekelijks Ca 10 leden 3 vrijwilligers
Fietsen met winterstop Wekelijks  Ca 25 leden  4 vrijwilligers
Wandelen Wekelijks 1 groep Ca 15 bezoekers 1 (docent)     
Cursus Yoga 2 groepen wekelijks Ca.30 cursisten docent
Countrydansen Wekelijks Ca 25 leden 3 vrijwilligers
Sport & Spel Wekelijks Ca 15 leden 2 vrijwilligers
Gymnastiek/fitness Wekelijks 3 groepen Ca 60 leden docent
Biljartclub 3x per week Ca 50 leden 4 vrijwilligers
 
Educatie      

Computerclubs 6 clubs Ca 100 leden 9 vrijwilligers
Bloemschikken Maandelijks Ca 20 bezoekers docent
Schilderen Wekelijks 2 groepen Ca 30 leden 6 vrijwilligers/doc
Cursus Boetseren 2 groepen Ca 20 leden 2 vrijwilligers doc
Repair Café Wekelijks Ca 4 bezoekers p/wk 2 vrijwilligers
Taal Café wekelijks Ca 10 bezoekers 3 vrijwilligers

Activiteiten overzicht
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Seniorenvoorlichting
 
Een groep van 8 seniorenvoorlichters (vrijwilligers) bezochten 75 
-plussers om hen informatie te geven over welzijn, wonen en zorg. 
Daarnaast zijn er vanaf september 2019 ook 4 stagiaires van het 
Noorderpoort als seniorenvoorlichter aan de slag. Ze werken via de 
methode “Mijn Positieve Gezondheid”. Het is een samenwerking 
met de Eerste Lijns Zorg Appingedam en de gemeente Appingedam. 
Wanneer de seniorenvoorlichters eenzaamheid, kwetsbaarheid, 
armoede of andere problemen bij ouderen signaleren dan 
geven ze dit door aan de sociaalwerker. Er zijn in 2019 door de 
seniorenvoorlichters 167 senioren benaderd voor een huisbezoek, 
waarvan 96 ouderen daadwerkelijk zijn bezocht. 
Er zijn 23 signalen doorgegeven aan de sociaalwerker die dit 
vervolgens oppakt, door het signaal door te zetten naar een 
samenwerkingspartner of door zelf op huisbezoek te gaan om te 
onderzoeken welke vorm van ondersteuning nodig is.

Klussendienst
In het verslagjaar is een begin gemaakt met een groepje vaste 
vrijwilligers die werkzaamheden willen en kunnen uitvoeren voor de 
Tuin & Klussendienst. Het zijn tot nu toe allemaal mensen vanuit het 
project De Inzet die zich hiervoor hebben aangemeld. 
De klussen worden uitgevoerd tegen een geringe vergoeding bij die 
mensen die zelf niet in staat zijn de klus te klaren. Ook is er veelal 
geen sociaal netwerk die de gevraagde hulp kan uitvoeren.
De klussen waren::
•  Hulp bij verhuizingen
•  Diverse tuinwerkzaamheden (onkruid wieden, heg snoeien 

grasmaaien)
•  Herstelwerkzaamheden schutting
•  Spullen afvoeren naar de vuilstort
•  Diverse spullen ophangen in diverse woningen (o.a. lamp, kapstok, 

schilderij, foto, steunbeugel)
•  Kast in elkaar zetten
•  Muur sauzen

De aanvragen komen niet alleen binnen via de inwoners zelf maar 
ook vaak via Maatschappelijk werk, woningstichtingen en zorg 
organisaties.   

PlusBus
De PlusBus is al meer dan 10 jaar een succes! Van de drie PlusBussen 
werden er twee vervangen door nieuwe bussen en deze rijden 5 tot 6 
dagen in de week door Nederland en Duitsland.

Het succes van de PlusBus is te danken aan de 32 zeer enthousiaste, 
betrokken en creatieve vrijwilligers. Ze bedenken de uitstapjes, 
onderhouden de bussen, doen de administratie en organiseren 
regelmatig verrassingstochten.

De ouderen, uit 5 verschillende gemeenten, worden van huis 
opgehaald en ook weer thuisgebracht.

In 2019 reden totaal 3667 ouderen mee.
•  Appingedam 1240
•  Delfzijl 886
•  Slochteren (Midden Groningen) 873
•  Loppersum 187
•  Eemsmond (Hogeland) 481
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Jimmy’s
Jimmy’s is de plek voor jongeren met een vraag of om iets te doen. 
Jimmy’s heeft de focus op preventie. Jongeren worden gestimuleerd 
om zelf activiteiten te ontplooien en hun leefomgeving te verbeteren. 
In 2019 kende Jimmy’s Appingedam een hechte vaste groep 
bezoekers die samen een peer-to-peer netwerk vormen en elkaar 
ondersteuning hebben geboden. Daarnaast heeft Jimmy’s, ook in 
2019, vier stagiaires begeleid tijdens hun stage.

Workshops op scholen
Jimmy’s heeft in 2019 een aantal workshops gegeven op het 
voortgezet en MBO onderwijs in de regio Eemsdelta. Voorbeelden zijn:
•  GRIP of je Geld voor MBO studenten  

Bereik: 130 leerlingen
•  Workshop Create your Beat 

Bereik: 90 leerlingen praktijkonderwijs

Preventiemenu 
Samenwerking met de scholen heeft verder vorm gekregen door de 
coördinerende rol van Jimmy’s binnen het preventiemenu 12 tot 18 
jaar. Jimmy’s coördineert het aanbod in afstemming met de scholen 
en faciliteert de aanbieders bij het inzetten van hun aanbod bij de 
verschillende scholen in de regio.

Activiteiten en talentontwikkeling
In 2019 heeft Jimmy’s extra ingezet op de talentontwikkeling van de 
deelnemers door verschillende activiteiten te organiseren voor en door 
jongeren. Er zijn een aantal terugkerende activiteiten ontstaan:
•  FNM, een maandelijkse game avond waar 10 tot 25  

jongeren op af komen
•  Wekelijkse meditatie met tussen 6 en 10 deelnemers
•  Filmavond, maandelijks tussen 5 en 10 bezoekers
•  Samen koken en eten, wekelijks tussen 8 en 16 deelnemers

Verder zijn er spontane en kalender gebonden activiteiten  
geweest zoals:
•  Het spookhuis met Halloween, 15 bezoekers en 10 deelnemers
•  Buitenspeeldag, 15 deelnemers
•  Talentjacht, 10 acts van jongeren
•  Interculturele avond met 10 bezoekers
•  Thema-avonden, 5 tot 10 bezoekers per avond, thema’s zoals 

seksualiteit en drugs

Vanuit Jimmy’s  hebben 8 jongeren zich als vrijwilliger ingezet tijdens 
het Music & Food festival 2019. Voorafgaande aan en tijdens de dag 
hebben zij meegewerkt om van het festival een succes te maken.

Workshops in Jimmy’s
Er zijn in Jimmy’s een aantal workshops georganiseerd door en voor 
jongeren:
•  Workshop Programmeren in samenwerking met De Jonge 

Onderzoekers
•  Workshop Child Friendly Cities
•  Workshop Stand-up Comedy

Jongerentop 
Dit is een hoogtepunt geweest voor alle jongeren uit de regio. Jimmy’s 
heeft in de aanloop naar de Jongerentop verschillende contacten 
tussen de organisaties en jongeren in de regio gefaciliteerd. Jongeren 
vanuit Jimmy’s hebben zich tijdens de Jongerentop ingezet als 
vrijwilliger.

Bereik Jimmy´s:
Scholen MBO 130 leerlingen eerste jaar
Praktijkonderwijs 90 leerlingen
Activiteiten: 121 deelnemers
Openingstijden: 94 unieke bezoekers

Jongerenwerk op straat
Sinds 2018 geeft Bureau Barkema en de Haan vorm aan het 
jongerenwerk op straat in de gemeente Appingedam. Zij doen dit 
in opdracht van ASWA-Welzijn en in samenwerking met Jimmy’s 
Appingedam en het jongerenwerk Delfzijl en Loppersum.

Hangplekken. In 2019 heeft het jongerenwerk, samen met 
jongeren, verder gewerkt 
aan de vormgeving van een 
aantal nieuwe hangplekken in 
Appingedam. De plannen zijn 
inmiddels klaar en in 2020 zullen 
een aantal nieuwe hangplekken 
worden gerealiseerd samen met 
de jongeren.
Het jongerenwerk deed wekelijks 
een aantal rondes waarbij zij 
in gesprek gaan met jongeren op de verschillende hangplekken in 
Appingedam.

Jongerencentrum. In overleg met jongeren, DVC, ASWA-welzijn Jimmy’s 
en de gemeente is er in 2019 gestart met het organiseren van een 
nieuw en functioneel jongerencentrum in de gemeente Appingedam. 
Eerder was gebleken dat het gebouw van Jimmy’s Appingedam 
niet kan voorzien in de behoefte van de jongeren in de gemeente. 
Hierom wordt er nu gekeken naar mogelijkheden om een groter 
jongerencentrum te realiseren samen met de jongeren. 

Activiteiten. Verder heeft het jongerenwerk op straat, samen met 
jongeren formule 1 gekeken, is er een FIFA toernooi geweest 
en is er een start gemaakt met een meidenclub. Ook heeft het 
jongerenwerk gedurende het jaar, samen met jongeren, verschillende 
sportactiviteiten vormgegeven.

De jongerenwerkers op straat zijn kernpartner van het 
signaleringsoverleg. Hierin komen zorg en handhaving als 
netwerkpartners bijeen. Signalen worden uitgewisseld en daar waar 
nodig worden interventies opgezet en uitgevoerd.
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KANS050 DAL
 
KANS050DAL is een mentorprogramma voor jongeren van 14 - 23 
jaar. De coördinatie wordt gedaan vanuit Jimmy’s. Verreweg de meeste 
jongeren die zich bij KANS050 DAL hebben aangemeld zitten op 
VMBO of op het MBO of zijn uitgevallen op school. Het zijn jongeren 
die de nodige tegenslagen hebben gehad. Bijvoorbeeld in de relatie 
met hun ouders, op financieel gebied en in de schoolloopbaan.
Mentoring wordt gedaan door gewone burgers, inwoners van 
Appingedam op vrijwillige basis. Dat het vrijwilligerswerk is, is voor 
deelnemende jongeren van extra waarde.
Een mentor is geen hulpverlener. Hij biedt wel iets meer dan een 
aardig buurman of –vrouw. De doelen staan centraal, niet de 
problemen. De jongeren worden aangesproken op wat ze zelf kunnen 
en zelf willen. De energie gaat naar kansen en mogelijkheden.
De eigen kracht van de jongere wordt aangesproken.
In 2019 zijn er minder aanmeldingen van jongeren geweest dan 
het jaar daarvoor, in totaal zijn er in 2019 5 aanmeldingen geweest 
waaruit 3 matches zijn ontstaan. 

Pilot brugklassen
Er is veel inzet geweest op het vormgeven en ontwikkelen van een 
pilotprogramma voor brugklassers. Gedurende dit jaar zijn mentoren 
getraind, zijn er voorlichtingen gemaakt en gegeven op scholen en 
zijn er afspraken gemaakt met scholen om vanaf 2020 leerlingen 
van groep 8 van de basisschool te gaan matchen aan een mentor 
waarmee zij hun middelbare schoolcarrière kunnen beginnen. 

2BE!
De samenwerking met Sport4Connect en specifiek het programma 
2BE! is uitgebreid. De mentoren en maatjes worden samen getraind 
en zetten zich in voor beide programma’s. 

Kriebeldam
Ook in 2019 hebben er weer een kleine 200 kinderen meegedaan 
aan Kriebeldam. Een bijzonder jaar, want het was de hele zomer 
extreem warm en droog en zelfs de heetste dag van het jaar met 
temperaturen van bijna 40 graden viel precies tijdens Kriebeldam. 

Het programma moest dus worden aangepast. Uitstapjes naar het 
Schildmeer, veel spellen in de schaduw en natuurlijk heel, heel veel 
drinken en zonnebrand smeren.
Als thema was gekozen voor “Survival”, wat ook goed te zien was door 
de nieuwe doeken met prints van bomen die waren opgehangen in de 

grote zaal. En mede door het weer was het soms ook echt “overleven”. 
Maar waar je volwassenen vaak hoort klagen als het te warm, te koud 
of te nat is wisten de kinderen zich altijd prima te vermaken en konden 
zich goed aanpassen.

Mede dankzij de inzet van een vijfkoppige vrijwillige leiding en een 
groep van ongeveer 25 vrijwilligers, allemaal jongeren uit Appingedam 
en omgeving, hebben weer veel kinderen ook in de zomervakantie van 
2019 twee ontzettend leuken weken beleefd. Het was wederom een 
leuke en vooral betaalbare vakantiebesteding voor alle kinderen van 
de basisschoolleeftijd uit Appingedam.

Buurtspeelplaatsen
In Appingedam zijn 20 buurtspeelplaatsen. Per locatie zijn er een 
of meerdere beheerders. De beheerders zijn vrijwilligers, bewoners. 
ASWA-Welzijn coördineert alle benodigde werkzaamheden m.b.t. 
onderhoud en de aanschaf van nieuwe speeltoestellen. 
Buitenspelen is lang niet meer vanzelfsprekend voor een generatie 
die opgroeit in een digitaal tijdperk. Veel kinderen spelen niet meer 
dagelijks buiten. Om het buitenspelen te promoten zijn in 2019 een 
aantal buitenactiviteiten georganiseerd.
In de Harmoniestraat en Weth. Huismanlaan werden springkussens 
geplaatst en in de Gr. Edzardstraat werden diverse spelletjes gespeeld.

De beheerders van de buurtspeelplaats aan de Harmoniestraat 
hebben het plan opgevat om de speeltuin te moderniseren. De oude 
speeltoestellen worden vervangen door meer eigentijdse. Vanwege 
de aanschafkosten zal voor het realiseren van dit plan, externe 
financiering (o.a. via fondswerving) moeten worden gevonden.
De buurtspeelplaats De Stammenhof, de grootse in de wijk 
Opwierde-Zuid, heeft in samenwerking met de leerlingenraad van het 
Kindcentrum Opwierde een nieuw inrichtingsplan voor de speeltuin 
ontworpen. 
De versterkingsoperatie die in volle gang is heeft ook gevolgen voor de 
kleinere buurtspeelplaatsen, met name in de wijk Opwierde.
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Vanwege de sloop en nieuwbouw van veel woningen in de wijk 
Opwierde worden een aantal kleine buurtspeelplaatsen in de wijk 
(tijdelijk) worden opgeheven. Herplaatsen op dezelfde locatie is nog 
onduidelijk. Wel worden er op diverse plekken in de wijk, groenstroken 
gerealiseerd waar toekomstig speelplekken kunnen worden 
aangelegd.
Door de herinrichting van het gebied voor het Kindcentrum Olingertil, 
zal waarschijnlijk de skatebaan herplaatst moeten worden. Dit geldt 
mogelijk ook voor de buurtspeelplaats Westerdraai.

Druk & Dwars oudercursus
In 2019 heeft een sociaalwerker van ASWA-Welzijn de cursus Druk & 
Dwars gegeven samen met een collega van het CJG Loppersum. Een 
3-tal ouderparen heeft de training met succes gevolgd. De cursus 
Druk & Dwars helpt ouders bij het opvoeden van drukke en dwarse 

kinderen (4 -12 jaar). De ouderbegeleiding vindt plaats in wekelijkse 
groepsbijeenkomsten met maximaal 4 ouderparen. Tussen de 
bijeenkomsten door is er een bel moment. Ook heeft de Sociaalwerker 
een voorlichting over Druk & Dwars gegeven op een kinderopvang 
locatie in Delfzijl.
 

Schoolcontactwerk
De schoolcontactwerker is intermediair tussen de kinderopvang, 
basisscholen en ouders. Denk hierbij aan het ondersteunen van 
ouders en school bij onduidelijkheden over rapporten, Cito toets en 
activiteiten. Ze legt tevens de verbinding met organisaties buiten het 
Kindcentrum. Zo heeft zij in 2019 12 kinderen toegeleid naar de 
Voorleesexpres van de bibliotheek. Op verzoek van de school motiveert 
en stimuleert zij ouders om deel te nemen aan schoolse activiteiten. 
Bv. de Caroussel activiteit op 3 dinsdagen in de maanden februari tot 

en met april. Hieraan namen 21 kinderen deel en hun ouders waren 
ook bij de activiteiten betrokken.
N.a.v. vragen van ouders over omgang met pubers heeft de 
schoolcontactwerker met het CJG een bijeenkomst georganiseerd over 
het puberbrein en pubergedrag. 

Ook heeft ze een bezoek van kinderen aan een moskee georganiseerd.
In 2019 is de schoolcontactwerker gestart met wekelijkse spreekuren 
op Kindcentrum OPwierde en Olingertil.

Een uitspraak van een moeder:  
“vraag ASWA maar, die heeft antwoord 
op alle vragen”!

Koken doe je zo! 
 
Een vrijwilligster van ASWA-Welzijn heeft tweemaal 6 workshops koken 
gegeven op het Kindcentrum Opwierde.

Kinderen leerden hoe ze eenvoudige gezonde maaltijden en hapjes 
konden maken.

De laatste keer kookten ze voor hun ouders die enthousiast waren 
over de maaltijd.
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Stadstuin de Eendracht
 
Ook in 2019 waren er dagelijks mensen op de Stadstuin. Ze 
verbouwen groente en kruiden in een moestuinbak. De verhoogde 
moestuinbakken staan in een prachtig aangelegde tuin op het oude 
Eendrachtterrein. 
In 2019 werden 39 moestuin bakken verhuurd.

De stadstuin is een: 
•  ontmoetingsplek voor diverse doelgroepen
•  plek waar men overdag op zinvolle wijze vrije tijd kan doorbrengen 

of in het kader van (arbeidsmatige) dagbesteding bezig kan zijn
•  stimulans voor een gezonde leefstijl 
•  plek om te leren
•  plek om te ontspannen
•  rolstoelvriendelijk
Tevens bezoeken groepen van: Cosis, ’s Heerenloo, Noorderpoort, 
COA, Buitenschoolse Opvang, Kindcentrum OPwierde en Kindcentrum 

Olingertil de Stadstuin.

Cliënten van Cosis en ’s Heerenloo werken regelmatig op de Stadstuin. 
Ze doen voornamelijk het onderhoud van de siertuin.

Wekelijks komen meerdere 
groepen leerlingen van 
basisschool de Vuurvlinder 
naar de stadstuin om in en 
van de natuur te leren. 
De zomer van 2019 was 
erg heet waardoor het 
lastig was voor de cliënten 

en vrijwilligers (o.a. mensen van de COA) om actief bezig te zijn met de 
bakken en op de tuin zelf.
Een toiletvoorziening en stroom worden gemist door de verschillende 
gebruikers.

De Inzet
De Inzet is een prachtige voorziening voor mensen die belemmeringen 
ervaren om vrijwilligerswerk te doen of om deel te nemen aan reguliere 
activiteiten.

De aanmeldingen voor dit project komen binnen via Werkplein 
Fivelingo, het Damsters Veur Mekander team, Lentis, Welzijn op 
Recept, Maatschappelijk werk en de sociaal makelaars. Sinds 2018 
is een medewerker van de Inzet in Appingedam ook werkzaam als  
sociaal makelaar. In samenwerking met het Werkplein Fivelingo 
nodigt ze mensen uit met een arbeidsbeperking maar die mogelijk 
wel vrijwilligerswerk willen en kunnen doen. Gebleken is dat de groep 
Maatschappelijk Actief zeer kwetsbaar is en dat er maar enkelen zijn 
die een stap kunnen zetten om (meer) te participeren. De gesprekken 
zijn wel waardevol voor de deelnemers omdat er aandacht is voor hun 
situatie. De sociaalmakelaar is begonnen om mensen uit de nodigen 
die tijdelijk niet hoeven te solliciteren en deze, indien mogelijk, te 
bemiddelen naar de Inzet. 

De Inzet heeft een aantal bedrijfjes waar mensen ervaring op kunnen 
doen en kunnen doorgroeien naar vrijwilligerswerk. 
•  Houtbewerking
•  Keuken, maken van jam en koken voor activiteiten
•  Tweede Kans kleding
•  Crea, atelier de Inzet
•  Repaircafé
•  Wijkwinkel
•  Taal café
De producten die binnen de bedrijfjes worden gemaakt worden deels 
verkocht in de Wijkwinkel in het ASWA gebouw.

In 2019 waren er gemiddeld 65 personen actief binnen de Inzet.
In de Kajuit in Delfzijl is op de donderdag een aantal inwoners uit 
Delfzijl actief. Deze worden aangemeld door de sociaalmakelaar van 
Delfzijl of via Welzijn op Recept.

Samen met de Vuurvlinder 
is er een bonenexperiment 
geweest.
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Link Noord-Oost
Naast de bestaande organisaties als ASWA-Welzijn en SWD ontstaan 
er in onze regio steeds meer burgerinitiatieven op het gebied van 
zorg. Zorgcoöperaties, dorpenondersteuners, dorpsgenoten die een 
vraag en aanbod systeem ontwikkelen; het zijn allemaal initiatieven 
waar inwoners elkaar vrijwillig helpen en naar elkaar omzien, de zgn. 
Informele zorg.

Informele zorg is die zorg die geleverd wordt door mantelzorgers én 
vrijwilligers. Het gaat hierbij om activiteiten in aanvulling op zorg die 
door beroepskrachten zoals verpleegkundigen, huishoudelijke hulp 
en activiteitenbegeleiders geleverd wordt. Dit alles zodat bewoners 
gelukkiger zijn en langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. 

Dit is een positieve ontwikkeling. Deze initiatieven hebben vaak 
behoefte aan ondersteuning in het omgaan met vrijwilligers. 

Daarnaast is er behoefte aan een plek waar de kennis en ervaringen 
gedeeld kan worden met elkaar en andere organisaties.

Link Noord-Oost wil een netwerkorganisatie van organisaties en 
burgerinitiatieven worden. De kern van Link Noord-Oost wordt gevormd 
door organisaties die mensen matchen, dus een makelaarsfunctie 
hebben, niet de organisaties waar iemand aan gelinkt wordt. 

Het concept Link Noord-Oost:
•  bundelt alles wat er al is op het gebied van vrijwilligerswerk, kennis 

en activiteiten 
•  is toegankelijk voor iedereen en gemakkelijk te vinden 
•  verbetert de samenwerking tussen verschillende organisaties 
•  bundelt alle kennis en expertise 
•  organiseert bijeenkomsten voor maatschappelijke organisaties, 

burgerinitiatieven en aanbieders van formele zorg, zodat zij elkaar 
en elkaars aanbod leren kennen

•  verbindt formele- en informele zorgnetwerken 
•  levert meerwaarde op voor organisaties, vrijwilligers/inwoners en 

burgerinitiatieven
•  Is van meerwaarde voor professionals
•  geeft een breder aanbod op gebied van scholing en ondersteuning 

van vrijwilligers en organisaties  door gebruik te maken van de 
expertise van de verschillende organisaties

•  laat organisaties beter samen werken. Ze kennen elkaars expertise 
en zorgen ervoor dat een potentiële vrijwilliger op de ‘best passende 
plek’ terecht komt, beter maatwerk

•  zorgt ervoor dat de “gaten” in het aanbod duidelijk worden en kan 
daar een aanbod op formuleren

In het verslagjaar zijn ASWA-Welzijn en SWD aan de slag gegaan om 
bovenstaande verder uit te werken. Streven is om in 2020 te starten 
op kleine schaal met Link Noord Oost. 

Ondersteuning vrijwilligersorganisaties
ASWA-Welzijn bood daar waar nodig ondersteuning aan vrijwilligers 
van b.v. de buurtspeelplaatsen, Stichting Masohi, Turks Culturele 
Vereniging, de Werkgroep Kerk & Moskee, buurtinitiatieven, 
buurtverenigingen, Interculturele Vrouwenwerkgroep, 
Vrouwenverenigingen en de vrijwilligers van allerlei activiteiten zoals de 
Spooktocht en de Pietendisco. 

Netwerkavond sociale basis
De gemeente heeft in 2019 samen met ASWA-Welzijn weer een 
netwerkavond georganiseerd voor met name vrijwilligersorganisaties, 
verenigingen, kerken, WMO-adviesraad en professionals WMO, 
maatschappelijk en sociaal werk. Het thema was deze keer de 
versterkingsopgave.

De 0-lijnsorganisaties worden steeds betrokken bij de aanpak van 
thema’s  die in Appingedam spelen en waarbij elke Damster en 
organisatie een bijdrage kan leveren. 

Link Noord-Oost bundelt alles wat er al 
is op het gebied van participatie
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ASWA-Welzijn biedt sociaal-emotionele steun en praktische hulp aan 
inwoners van Appingedam die problemen ervaren als gevolg van de 
aardbevingen. De sociaalwerkers brengen mensen en organisaties 
met elkaar in contact en zoeken samen naar creatieve oplossingen. 
We luisteren naar de verhalen en ondersteunen daar waar nodig. 

Vanuit ASWA-Welzijn is er in samenwerking met de NCG een 
netwerkbijeenkomst georganiseerd voor de bewonersbegeleiders van 
de NCG, CVW, woningcorporaties, aannemers en de sociaalwerkers 
van ASWA-Welzijn en medewerkers van de Damster Zorgbalie.

Het doel van de bijeenkomst was m.n. het realiseren van korte lijnen 
tussen de verschillende professionals. De ‘Zorgroute Versterken en 
Zorg’ is besproken met daarbij aandacht voor de verschillende rollen 
en taken van de professionals.

De aardbevingscoach van ASWA-Welzijn biedt sociaal-emotionele 
ondersteuning aan de bewoners. Ze heeft een aantal bewoners 
doorverwezen naar het Maatschappelijk Werk en de Damster 
Zorgbalie.
Sociaalwerkers hebben praktische hulp geboden en b.v. getolkt bij 
gesprekken tussen Turkse bewoners en het CVW of NCG. 

Sociaalwerkers waren bij alle bewonersbijeenkomsten van de 
wijk Opwierde en het centrum aanwezig om zichtbaar te zijn voor 
de bewoners en om in te spelen op de emoties en reacties van 
bewoners tijdens en na de bijeenkomsten. Tevens was ASWA-Welzijn 
met een stand present op de aardbevingsmarkt. Daar zijn diverse 
gesprekken gehouden met bewoners en zijn er contacten gelegd 
met organisaties. Daarop is een vervolgafspraak geweest met een 
aannemer en zijn er ideeën ontstaan over een buurtkamer in de wijk. 
De opzet van de Buurtkamer is multifunctioneel, het is een centrale 

plek waar verschillende diensten, groepen of individuen bij elkaar 
komen in de wijk Opwierde. De doelstelling van de Buurtkamer is 
een laagdrempelige ontmoetingsplek voor bewoners onderling of 
met versterking gerelateerde professionals. Er is gezamenlijk een 
conceptnotitie gemaakt over de buurtkamer/huis in de wijk Opwierde.

In 2019 zijn 4 stagiaires van het Noorderpoort gestart bij het project 
versterken in de wijk. Ze zijn regelmatig de wijk in gegaan, hebben 
geflyerd en hebben huis aan huis aangebeld. Dit met de vraag hoe het 
gaat met de bewoners en of er zaken waren waar men tegen aanliep. 
Vanuit ASWA-Welzijn kan er naast een luisterend oor ook sociaal- 
emotionele en praktische hulp geboden worden. 

In 2019 heeft ASWA-Welzijn meegewerkt aan de proef van het 
monitoren van activiteiten van de aardbevingscoaches in het hele 
aardbevingsgebied. Samen met de GGD zijn er registratieformulieren 
gemaakt om inzichtelijk te maken op welke manieren er contacten zijn, 
hoeveel mensen er bereikt zijn en welke ondersteuning er geboden 
is. Met ingang van 2020 gaat er met de definitieve versie gewerkt 
worden.
N.a.v. signalen gaat een sociaalwerker gevraagd of ongevraagd op 
bezoek bij bewoners om de situatie in kaart te brengen.
Bij complexe problematiek coördineert de sociaalwerker een overleg 
met betrokken partijen en de bewoner(s) om de problemen op te 
lossen.

Er zijn diverse oproepen gedaan aan de bewoners; hoe kunnen we de 
wijk zoals die nu is en betekenis heeft voor bewoners vastleggen voor 
later. Maar daar was te weinig animo voor, wel is een kunstenares 
gestart met 2 wijkbewoners om hun woning en het proces van sloop 
vast te leggen in een tekening.

In 2019 is er voor de bewoners van de wijk Opwierde duidelijkheid 
gekomen over het versterken van hun woning. Dit had als gevolg 
dat bewoners begonnen met hun woning op te ruimen, Daarop 
is geanticipeerd en zijn er vanuit ASWA-Welzijn, eind 2019, 4 
opruimcoaches geschoold om bewoners te ondersteunen bij het 
verhuizen. 

Daarnaast is er gebruik gemaakt van de tuin en klussendienst, dit 
waren vooral vragen voor hulp bij het verhuizen.

Op huisbezoek gaan bij signalen van 
problemen bij bewoner(s), gevraagd of 
ongevraagd.

Aardbevingsproblematiek en versterkingsopgave
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Tekening vanuit rapport Kinderombudsman, wat ervaren kinderen

Tekening Nationale ombusdsman, wat ervaren bewoners
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Sociale cohesie Opwierde- Zuid 
Door de dialoog aan te gaan met bewoners en door het ondersteunen 
van bewoners bij het organiseren van activiteiten  werd in 2019 een 
bijdrage geleverd aan het vergroten van de sociale cohesie in de wijk 
Opwierde Zuid. 

De opbouwwerker ging:

•  In gesprek met bewoners. Zowel op straat, tijdens huisbezoeken en 
bij het stembureau maakte de opbouwwerker contact en vroeg naar 
de ervaringen en leefomgeving in de wijk 

•  In gesprek met organisaties. Zoals met DVC Appingedam, de Turkse 
culturele vereniging, de Molukse gemeenschap, Buurtvereniging 
Opwierde 2 en de Baptisten Gemeente.

•  Aan de slag met een visieplan. Met de input van bewoners en 
organisaties ontstond het visieplan Opwierde Zuid. Dit werd 
aangeboden aan de ambtenaar welzijn van de gemeente 
Appingedam. 

•  Ondersteuning bieden bij het Wijkbelevingscafé. In 2019 is een 
poging gedaan het wijk-belevingscafé nieuw leven in te blazen. 
Het café had i.v.m. de versterking een informatieve functie 
voor bewoners en werd goed bezocht. In de loop van het jaar 
liep het aantal bezoekers terug.  Bewoners hebben voor het 
Wijkbelevingscafé een aantal activiteiten georganiseerd waaronder 
een kinderdisco en een pub-quiz. Toen de bezoekersaantallen 
hiervan tegenvielen is in overleg besloten te stoppen met het 
Wijkbelevingscafé.

•  Ondersteuning bieden bij het organiseren van het Music&Food 
festival. Twee sociaalwerkers en veel vrijwilligers hebben de 
Muziekschool ondersteund bij het organiseren van de 2e editie van 
het Music&Food festival met diverse muziekpodia en een stand-up 
comedy podium. Diverse culturele groepen waren ook actief met 
muziek en eten. Het festival was een groot succes in het kader van 
ontmoeten en verbinden. Ruim 500 Damsters bezochten dit festival, 
een verdubbeling van het jaar daarvoor. 

•  Organiseren van een bijeenkomst van diverse organisaties uit 
Opwierde. Doel was kennismaken en inventariseren van signalen uit 
de wijk. Gekeken is hoe het netwerk in de wijk versterkt kan worden. 

•  Ondersteuning bieden bij het organiseren van een Schuurverkoop. 
In de wijk Opwierde is door bewoners een schuurverkoop 
georganiseerd door en voor mensen die vertrekken naar een andere 
(wissel)woning. Er deden 15 deelnemers mee, er waren ongeveer 50 
bezoekers.

•  Organiseren van een bijeenkomst van alle vrijwillige beheerders van 
de Buurtspeelplaatsen. Behoeftes en wensen zijn geïnventariseerd.

•  Ondersteunen bewoners en kinderen bij herontwikkelen van 
Buurtspeelplaats de Stammenhof.  

•  Overleg met de leerlingenraad van basisschool De Triangel.  
Een sociaalwerker is in gesprek gegaan met leerlingen van de 
leerlingenraad om van de kinderen te horen wat zij belangrijk vinden 
in hun wijk en leefomgeving. Dit in het kader van Appingedam Child 
Friendly City.



Jaarverslag ASWA-Welzijn 2019 - Pagina 19

Stage versterkt!  
 
In september 2019 is een groep van 9 Noorderpoort studenten 
gestart met hun stage bij ASWA-Welzijn. 

Noorderpoort verzorgt de opleiding Sociaal Werk met de profielen 
Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener en Sociaal Cultureel Werker.

Het Noorderpoort ziet de instroom van deze opleidingen sterk 
vergroten, bijna verdubbeld in de afgelopen 2 jaar. Het Noorderpoort 

is op zoek naar de beste stageplaatsen voor deze studenten. Om de 
koppeling tussen theorie en praktijk zo optimaal mogelijk te maken 
verdient het in-company opleiden de voorkeur.  
ASWA-Welzijn en Noorderpoort hebben samen een werk-leerplaats 
opgezet.
Studenten werken en leren bij ASWA-Welzijn. Een docent van het 
Noorderpoort is 2 dagdelen aanwezig om les te geven en de studenten 
en werkbegeleiders te coachen.

ASWA-Welzijn heeft bewust gekozen voor MBO-Sociaal Werk studenten 
niveau 4. Deze studenten zijn goed in laagdrempelig contact met 
inwoners. Ervaring leert dat vanuit de verbinding tussen student 
(jongere) en inwoner relaties worden opgebouwd waardoor het bereik 
van sociaal werk groter wordt.

De studenten komen zelf uit de regio en herkennen de problemen van 
de inwoners.

Doel stageproject is:
•  Bouwen aan een duurzame inzet van MBO studenten  

in de Eemsdelta regio:
•  Een betekenisvolle leerplek voor de studenten in de beroepscontext 

waarvoor zij worden opgeleid.
•  De studenten bieden praktische ondersteuning en versterken de 

inwoners tijdens hun leertraject. 
•  Perspectief op de arbeidsmarkt in de regio waar nu en in de 

toekomst behoefte is aan beroepskrachten in zorg en welzijn. 
•  Een bijdrage leveren aan het in standhouden van het 

voorzieningenniveau in de regio.
•  Door middel van praktijk gestuurd leren wordt de kloof tussen 

theorie en praktijk overbrugd:
•  Werken in co-creatie tussen opleiding en werkveld. De opleiding 

wordt zo passend gemaakt voor deze regio.
•  Kwalitatief betere stageplek en een toekomstige professional die 

past bij het werk en het gebied.
•  Vakbekwame studenten worden vakbekwame professionals.

De studenten komen zelf uit de regio 
en herkennen de problemen van de 
inwoners.
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Snertkerst
Een huisartsenpraktijk heeft ‘Welzijn op Recept’ in de praktijk 
gebracht. N.a.v. verhalen van patiënten over de moeilijke kerstdagen 

heeft een huisarts en zijn team samen met ” de Lions” een 
eenvoudige kerstmaaltijd bereid. Maar wel voor zo’n 80 bezoekers, 
variërend van 40 tot 90 jaar. Die hebben genoten van het samen eten 
en de kerstverhalen.     

NL Doet!
Ook in 2019 is als klus de Stadstuin aangemeld. Er is in het voorjaar 
veel werk te verrichten om de Stadstuin gereed te maken voor het 
nieuwe tuinseizoen.

Een team van secretaresses is vrijwillig aan de slag gegaan. Voor hen  
was het een gezellige tuinwerkdag en met een super resultaat, de 
Stadstuin lag er weer prachtig bij.

Blue Zone Appingedam
In juli 2018 is in Appingedam een werkconferentie georganiseerd met 
als naam: Man made Blue Zone Appingedam. Het is een initiatief van 
een samenwerkingsverband tussen: de gemeente Appingedam, de 
Hanzehogeschool, ASWA-Welzijn, 
EZA (eerstelijnszorg Appingedam),
Lions Appingedam/Delfzijl en Healthy Aging Netwerk Noord Nederland.

Gekozen is om te focussen op de thema’s voeding, bewegen en 
gezond oud worden. Samen met diverse partijen en inwoners uit 
Appingedam is de ambitie ‘meer gezonde jaren’ (de ‘mammoettanker’) 
vertaald naar initiatieven en ideeën die bij kunnen dragen aan deze 
ambitie, de zogenaamde speedbootjes. Om deze initiatieven te 
ondersteunen en opgedane ervaring te kunnen valoriseren is vanuit 
de Hanzehogeschool in het najaar van 2018 een Innovatiewerkplaats 
Blue Zone Appingedam ingericht.

In 2019 is hard gewerkt om subsidies en fondsen te werven voor de 
ondersteuning van de speedbootjes en het onderzoek.
Ondertussen zijn een aantal speedbootjes gaan varen. 
Tevens was Blue Zone Appingedam onderdeel van een 
Gezondheidsmarkt die georganiseerd is in het kader van het 10 jarig 
jubileum van het Gezondheidscentrum met als thema “Positieve 
Gezondheid”. 
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ASWA-Welzijn

Bestuur ASWA-Welzijn
Voorzitter:  Peter Redeker
Penningmeester:  Frederik Benes
Secretaris:  Eke van Bommel
Algemeen bestuurslid:  Janneke Pennink
Algemeen bestuurslid:  vacature
 

Directeur
Nynke Walstra
 

Medewerkers 
In het verslagjaar waren 18 werknemers werkzaam, waarvan 7 
fulltime werknemers, 10 parttime werknemers en 1 BBL stagiaire.
 
Fte 13,28
 
25/30 jaar           1,28 = 2 werknemers
30/35 jaar           0,89 = 1 werknemer
40/45 jaar           0,44 = 1 werknemers
45/50 jaar           1,89 = 4 werknemers
50/55 jaar           1,11 = 1 werknemer
55/60 jaar           5,44 = 6 werknemers
60/65 jaar           2,22 = 3 werknemers
 
Barkema en de Haan is ingehuurd voor het uitvoeren van een deel van 
het Jongerenwerk.

Vrijwilligers ASWA-Welzijn
In 2019 werkten bijna 200 vrijwilligers bij ASWA-Welzijn t.b.v. de 
activiteiten als de PlusBus, buffet, klussenteam, Servicepunt, Koken 
doe je zo voor kinderen, de Wijkwinkel, Niet geïndiceerde Dagopvang, 
Ontmoetingshuis en hoofdleiding Kriebeldam.
 

Vrijwilligers beleid
In 2019 is het vrijwilligersbeleid van ASWA-Welzijn weer aangepast  
De vrijwilligerscontracten zijn vernieuwd en procedures m.b.t. het 
verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens aangescherpt. 
Indien nodig bij bepaalde functies wordt om een VOG gevraagd. Elk 
jaar wordt een grote vrijwilligersavond georganiseerd als dank  voor de 
betrokkenheid en inzet van alle vrijwilligers.

Vrijwilligers hebben een belangrijke signalerende functie. 
Een sociaalwerker heeft op verzoek van het buffetteam een 
bijeenkomst georganiseerd “signaleren en omgaan met dementie”.
 
Verschillende vrijwilligers hebben een training gekregen, b.v. signaleren 
van laaggeletterdheid. Een deel van de vrijwilligers die werkzaam zijn 

in het ASWA-gebouw hebben ook een BHV training gehad en krijgen 
samen met de werknemers jaarlijks een bijscholing.

Stage lopen in het ASWA-gebouw
8 Jongeren van het Eemsdelta College, Noorderpoort en het Theda 
Mansholt College variërend in de leeftijd 13 – 30+ liepen in het jaar 
2019 een stage bij ASWA-Welzijn. Ze liepen stage bij het beheer, in het 
buffet of bij de WIJkwinkel. Een sociaalwerker onderhield het contact 
met zowel de leerling als de opleiding over de ontwikkelingen en 
uiteindelijk de beoordelingen.   
Naast stageperiodes van 5 maanden of langer worden ook 
snuffelstage en Maatschappelijk stageplekken aangeboden van 1 tot 
maximaal 4 weken. Ook hier is meerdere keren gebruik gemaakt. De 
leeftijd varieerde van 13 jaar t/m 16 jaar.

Voorbereidingsteam vrijwilligersavond
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ASWA-gebouw
Het ASWA-gebouw is eigendom van ASWA-Welzijn. 
Het gebouw bruist van de activiteiten en bezoekers. 

Een algemene voorziening als ASWA-Welzijn 
heeft een grote meerwaarde. De bezoekers en 
de organisaties van de verschillende activiteiten 
ontmoeten elkaar in het ASWA-gebouw.

De sociaalwerkers verbinden deelnemers 
en organisaties. Er zijn allerlei vormen van 
samenwerking ontstaan die voor alle betrokkenen 
een meerwaarde hebben. Er worden gezamenlijke 
bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd, 
bezoekers verlenen diensten aan elkaar, 
deelnemers worden toegeleid naar andere 
activiteiten en de professionals hebben steun aan 
elkaar.

Dagbesteding
Noorderbrug, Cosis en ‘s Heerenloo hebben in het ASWA-gebouw een 
dagbesteding met cliënten. 
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Huurders ASWA-Welzijn

101BHV.nl
AccaBellas & AccaFellas
ACCON AVM groep BV
Activiteiten Educatie 
Activiteiten MbvO 
Activiteiten Recreatie 
Adviesraad Gehandicapten 
Appingedam
Biljartclub
Agricola Stichting
Alzheimer Café
Amateur fotografen,  ver. Fivelfoto
Baptistengemeente Appingedam 
Beter Thuis Wonen
Bingo
Bouwgroep Dijkstra & Draisma
Bridge club
Bureau Nationale Ombudsman
Buurtbusvereniging Duurswold
Buurtrestaurant
Buurtvereniging Samen Eén
Buurtvereniging Opwierde
Buurtvereniging A. Eppenstraat
Buurtzorg Nederland
Carnavalsvereniging Damster Narren
Centrum Veilig Wonen
CJG
Cosis
Coöperatie Eendracht
Creaclub Ouderen
Cvites
Damster Komedie
De Hoven
De Huurder, huurdersvereniging Loppersum
De Inzet
De Maren, huurdersvereniging Woongroep 
De Noorderbrug
De Zijlen
Diverse politieke partijen
Fietsbingo
FNV 
FNV Lokaal
FNV Senioren
Gasberaad Groningen

GGD Groningen
Groei & Bloei
Gemeente Appingedam
Gemeente Delfzijl
Gemeente Loppersum
Gym & Fitness
Harmonie Toneelvereniging
’s Heeren Loo
Hengelsportvereniging Appingedam
Hengelsportvereniging Delfzijl
Hoogstate taxateurs
HPAG
Huis van de Sport
Humanitas Thuisadministratie
Incidentele familiefeesten
Interculturele vrouwenwerkgroep
Jan Arends
Jeu de Boules
Jeugdclub Protestantse gemeente
Jongereninitiatief: Pietendisco
Klaverjassen Schoppen 7
Klaverjasclub 50+
Klaverjasclub zaterdag
Kraamzorg het Groene kruis
Kriebeldam Kindervakantiespelweken
Loots BV. beschermd wonen project
Linedance
Ministerie v Economische Zaken/ NCG
Netwerkschool Loppersum Oost
Niet geïndiceerde Dagopvang DIN  + DON 
NVVH Vrouwennetwerk
Ontmoetingshuis
Parkinson Café 
Passage
Pedicure
PGA - Protestantse Gemeente Appingedam
Popkoor Mixed Melody
Postzegelvereniging Appingedam
Postzegelveiling & Ruilbeurs
PlusBus
Provincie Groningen
PV 2000
Rode Kruis
Rozz Productions / Muziekschool

Rijbewijskeuringen 70 + (PCOB)
Schildersclub maandag & woensdag
Sence Noord Nederland
Senioren Orkest Swing’n Seniors
Service Punt 
Sjoelclub
Spooktocht Appingedam
Sport4Connect
Stadstuin de Eendracht
Stap voor Stap met Marlies
Stichting Kindcentrum Appingedam
Stichting Kom op!
Stichting Lentis Maatschappelijke 
Onderneming
Stichting Lezen & Schrijven
Stichting Noaberschap
St. Openbaar onderwijs Marenland
Stichting Masohi Appingedam
Stichting Welzijn Delfzijl 
TSN Verzorging & Verpleging BV.
Toneel Opwierde
Turks Culturele Vereniging
Uitvaartver. Appingedam
Uitvaart- en Crematiever. Opwierde
Vrouwen van Nu afd. Appingedam
Vrij dansen
Woonbond Regio Noordoost
Woongroep Marenland
Woonhaven Opwierde
Woonstichting Groningerhuis
Wijkbelevingscafe
Vita Nova - bloemschikken
Yogacursus Lopke Groenewold
Yogacursus Maria v.d. Louw
Yogacursus Weiwerd Groep
Zonnebloem
Zorgbelang Groningen

 


