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VOORWOORD

M A R L O U S  F I E R E T

Coordinator

Eenzaamheid
Vrijwilligerswerk
Mantelzorg 
Jongerenwerk

Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Welzijn Molenlanden
Begin 2020 zijn er door medewerkers en bestuur in overleg met de gemeente     
een aantal thema's vastgelegd, als focuspunten voor team SWM. Ieder punt       
had zijn eigen doelstellingen en activiteiten. In dit jaarverslag geven we weer
wat we in dit jaar allemaal gedaan hebben op het gebied van;

Afgelopen jaar is in vele opzichten bewogen geweest: SWM is een jonge
organisatie  in het welzijnswerk in onze mooie gemeente. Dat vraagt om
flexibiliteit, innovatievermogen, geduld en soms juist rennen. Zo gooide de
coronacrisis vele mooie plannen in het roet, maar waren er ook weer andere
plannen. 

2020 was ook het jaar van
meer en grotere plannen
maken: van een klein gedreven
team maken
we een doorontwikkeling van
ons team, het jongerenwerk en
het Steunpunt Mantelzorg. We
kijken er naar uit!

Veel leesplezier!



EENZAAMHEID

Huisbezoeken aan ouderen 
- Nieuw Lekkerland, i.s.m. De

L&N Smit's Stichting
- Giessenburg, i.s.m. de

seniorenraad

Fragment uit de webinar
'Herkennen van en

omgaan met
eenzaamheid', met o.a.
wethouder Lanser en

Jan Willem van de Maat
(Movisie).

Organisatie
Week tegen

eenzaamheid
i.s.m.

gemeente



VRIJWILLIGERSWERK

Het verbinden van bestaande lokale  (vrijwillige)
projecten en initiatieven: o.a. coronahulp, Klus voor

Mekaar, Respijtzorg aan Huis, de rijdende ruimte

Aanbod deskundigsheidsbevordering, oa vrijwillige
besturen, zoals positieve gezondheid, omgaan met

eenzaamheid, vrijwilligers in de GGZ

Matching van hulpvragen en vrijwilligers i.s.m. 
 vrijwilligersorganisaties, het sociaal team en andere

professionals

Deelname in het sociaal team. We brengen de kracht
van het welzijnswerk onder de aandacht en pakken

ondersteuningsvragen (gedeeltelijk) op.

Lancering vernieuwde website, vrijwilligersvacaturebank
en activiteitenkalender.

www.welzijnmolenlanden.nl 



MANTELZORG

Lokale  troubadour
'Johnny Vulture'

schreef speciaal voor de
week van de mantelzorg
deze cover 'If i fall back

down'

Organisatie van de week van de
mantelzorgwaardering en de week van de

mantelzorg
https://www.molenlanden.nl/week-van-

de-mantelzorg-2020 

Aantal geregistreerde 
Molenlandse mantelzorgers,

januari 2020: 651
98 niieuwe mensen in 2020

Een gezamenlijke visie, doel en jaarplan voor de
samenwerking van het Steunpunt Mantelzorg

Molenlanden (SMM) vanaf 2021

Bijeenkomsten en
ontmoeting 

(m.n. online) voor
mantelzorgers



JONGERENWERK

Fortnite game event
ism de gemeente en

Epic Youth: 150
spelers!

Het jongerenwerk
gaat vanaf 2021
starten onder de

naam 'Jong
Molenlanden' met
onderstaand logo

Project 'Jongeren in Coronatijd (vanaf
november)'- wat leeft er onder

jongeren en hoe kunnen wij hier op
inspelen? Bevindingen zijn

opgenomen in het strategisch
jaarplan 2021



EEN BLIK NAAR 2021

Fotocredits: Klazina 
van de Heerik

Infographic met de 4
kernwaarden van SWM en de

3 expertises: mantelzorg,
vrijwilligerswerk en

jongerenwerk

Team SMW per 2021!
Van links naar rechts:

Lucy van de Beek,
Eva- Linde Middag,

Nienke Wessels,
Marlous Fieret,

Claudia Straathof,
Anne Gouw, Ria de

Mul.


