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OKTOBER

29 oktober: AIC de Kempen
Thema-avond: Autisme & 
Voeding
(19.30-21.00 uur)
Locatie: Ontmoetingscentrum 
De Buitengaander, Dorpstraat 9, 
Westerhoven
Info & inschrijven voor 27 okto-
ber:  
www.nva-nb.nl

Wegwijzers zorg
Zie de SOCIALE KAART
Overzicht van alle organisaties 
die actief zijn op het gebied van 
zorg, welzijn en leefbaarheid in de 
gemeente Eersel (Duizel, Eersel, 
Knegsel, Steensel, Vessem en 
Wintelre).
www.socialekaarteersel.nl

Vrijwilligerswerk
Voor vraag en aanbod van vrijwil-
ligerswerk, individuele hulp en 
maatjes in en om gemeente Eersel. 
www.eerselvoorelkaar.nl
Meer info of persoonlijk advies 
Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel-
voorelkaar: 0497-531304
info@eerselvoorelkaar.nl

Activiteiten 
Agenda 2020

komt, is de behoefte aan speel-
goed natuurlijk nog veel groter. 
Veel gezinnen in Eindhoven en 
de regio weten Speelcadeau al te 
vinden, voor wie de speelgoed-
bank nog niet kent; hierbij een 
korte uitleg. 

Korte uitleg
Speelcadeau zamelt goed, ge-
bruikt speelgoed in, dit wordt ge-
poetst en eventueel gerepareerd. 
Deze mooie cadeaus gaan naar 
onze gratis winkel. Dankzij do-
naties hebben we ook regelmatig 
nieuw speelgoed.
Gezinnen met � nanciële zorgen 
kunnen aan een hulpverlener een 
verwijsbrief vragen. Dat kan ie-
dere organisatie zijn die profes-
sioneel bij het gezin betrokken is, 
van gemeente tot school of voed-
selbank, schuldhulpverlening, 
huisarts, Vluchtelingenwerk, etc. 
Met deze brief kan een afspraak 

Gratis speelgoed 
Sinterklaas en geldproblemen, 
dat is geen goede combinatie. 
In Eindhoven bestaat sinds en-
kele jaren een speelgoedbank: 
Speelcadeau. 
Daar kunnen ouders speelgoed 
halen voor hun kinderen. De men-
sen van Speelcadeau vinden dat 
ieder kind recht heeft op speel-
goed, het hele jaar rond, omdat 
het � jn is om te spelen en omdat 
het goed is voor de ontwikkeling. 
Nu Sinterklaas weer in het land 

Woningstichting de Zaligheden 
(WSZ) is in de Kempen de groot-
ste verhuurder van sociale wo-
ningen. De meeste huurders zijn 
ouder dan zestig jaar en dat bete-
kent dat in deze tijden van Corona 
de verhuurder hier voor zichzelf 
een taak ziet. In het algemeen ziet 
WSZ zich voor de taak gesteld 
betaalbare woningen te verzor-
gen voor mensen die wat minder 
hebben, en/of die een zorg- of 
hulpvraag hebben. Dat zijn ook 
de mensen die in deze tijden ge-
raakt worden, voor een groot deel 
ouderen.

moest natuurlijk op afstand. Deze 
initiatieven zijn zeer gewaardeerd.
Overigens zijn er wel veel te wei-
nig betaalbare huurwoningen. 
Toch zijn er evenveel mutaties als 
vorig jaar: er verhuizen dus even-
veel mensen. 
Bij het bekijken van een nieuwe 
woning, bij het klussen of repa-
raties gelden uiteraard de Corona 
regels, maar overal valt een mouw 
aan te passen. En tot nu toe zijn 
er dan ook geen onoverkomelijke 
problemen geweest. 

Vergrijzing, bouwen en wonen
De regio de Kempen vergrijst 
sterk en de behoefte aan kleine 
woningen stijgt. Ouderen kopen 
geen huis meer, jongeren trekken 
naar Eindhoven en omstreken, op 
oudere leeftijd in het buitengebied 
wonen, brengt de nodige proble-

Kaartje, praatje en bloemetje
De populatie van WSZ bestaat 
dus veelal uit ouderen die meer 
aan huis zijn gekluisterd dan jon-
gere leeftijdsgroepen. Ook vielen 
allerlei activiteiten weg en con-
stateerden zij dat er behoefte was 
aan contact. Dat was de reden 
om meer dan 500 ouderen te bel-
len, even een praatje maken om 
te zien hoe het gaat. Vaak waren 
het heel gezellige babbels, maar 
ze zagen ook de eenzaamheid en 
de behoefte aan contact. 
Een ander initiatief was het sturen 
van een bloemetje naar iedere ja-
rige huurder boven de 70. En het 
inzetten van de Cleaning Clowns, 
clowns die kwamen poetsen, in 
dit geval ramen wassen, want het 

men mee, kortom allerlei redenen 
die de behoefte aan kleine wonin-
gen groot maakt. 
Momenteel is de wachttijd erg 
lang, daarom wordt er ook veel 
gebouwd, zo veel als mogelijk 
en dat is soms wel een probleem 
vanwege bestemmingen etc. Een 
goed voorbeeld is het project in 
Reusel tegenover het gemeente-
huis waar oud en jong door elkaar 
kan wonen en in de toekomst het 
Fraterhuis. 

Visie
Het wonen is veranderd: de sa-
menstelling van huishoudens bij-
voorbeeld is veel kleiner. WSZ wil 
graag een bijdrage leveren aan 
de leefbaarheid in de dorpen. Zij 
gaan dan ook uit van een thuis en 
dat is meer dan alleen een huis. 
Behalve de taak als verhuurder 

Huren in tijden van Corona

gemaakt worden om bij Speelca-
deau mooi speelgoed uit te zoe-
ken voor de kinderen.

De mensen van Speelcadeau 
worden heel blij van kinderen blij 
maken, dus als u in aanmerking 

komt, regel een verwijsbrief en u 
bent van harte welkom.
Meer informatie vindt u op www.
speelcadeau.nl en op Facebook 
www.facebook.com/speelca-
deau.
Stichting Speelcadeau, speel-
goedbank Eindhoven
info@speelcadeau.nl
www.speelcadeau.nl

En bent u daarnaast een sociaal 
mens die graag een praatje maakt 
met iemand en de ander graag 
wat a� eiding bezorgt? 
Dan bent u wellicht de persoon 
naar wie wij op zoek zijn!

Maatjesproject 
Het maatjesproject van Wél!zijn 
de Kempen zet vrijwilligers in om 
mantelzorgers te ontlasten en al-
leenstaande ouderen te bezoe-
ken. Eenmaal per week of een-
maal per twee weken brengt de 
vrijwilliger een bezoek aan zijn/
haar cliënt. In overleg bepalen zij 
wat ze gaan doen; zo wordt er 
ge� etst, gekaart, gewandeld, een 
puzzeltje gelegd maar vooral veel 
kof� egedronken en “gebuurt”. 
Op deze manier zorgt de vrijwilli-

ger voor wat a� eiding op een dag 
die anders erg lang kan duren. 
Maar het geeft ook iemand de mo-
gelijkheid om weer even buiten te 
komen, wat alleen niet altijd meer 
goed lukt. En natuurlijk wordt met 
deze inzet een mantelzorger ont-
last en geeft het ruimte om even 
op adem te kunnen komen. 
Veel van de mensen die wij bezoe-
ken hebben te maken met geheu-
genproblemen of dementie. Het 
is � jn als u daar als vrijwilliger wat 
vanaf weet maar dit is zeker geen 
must. Wél!zijn de Kempen organi-
seert regelmatig trainingen om u 
over verschillende onderwerpen 
te informeren. In de gemeente 
Eersel krijgen wij momenteel veel 
aanvragen voor een vrijwilliger 
binnen. Helaas kunnen wij deze 
niet meer allemaal invullen waar-
door wij dringend op zoek zijn 
naar nieuwe vrijwilligers.

Wilt u het verschil maken in ie-
mands’ leven en weer een lach 
op iemands’ gezicht toveren? 
Neem gerust contact op met Eefje 
Heesterbeek van Wél!zijn de Kem-
pen voor meer informatie of een 
kennismakingsgesprek via 
maatjes@welzijndekempen.nl of
0497-514746.

Heeft u een beetje tijd over?
Dinsdag 10 november is het weer 
de Dag van de Mantelzorg. Een 
dag waarop we mensen verrassen 
die zorgen voor een ander.

Ook in de gemeente Eersel heb-
ben we rondom deze dag, nog 
meer dan anders, oog voor de 
mantelzorgers.

De zorg die familieleden voor el-
kaar hebben is onmisbaar. Door 
het veranderende overheidsbeleid 
komen er steeds meer taken bij de 
mantelzorger te liggen. Veel man-
telzorgers doen zorgtaken voor 
hun naasten als vanzelfsprekend. 
Met liefde en plezier. Maar de zorg 
kan soms ook zwaar voelen. Ge-
lukkig is er ook aandacht voor de 
mantelzorger, en wordt hun inzet 
enorm gewaardeerd. 

Je bent mantelzorger als je de 
zorg voor een familielid of goede 
bekende hebt. Deze zorg kan 
zowel praktisch van aard zijn zo-
als boodschappen doen, helpen 
bij huishoudelijke klusjes, maar 
ook persoonlijke zorg zoals hulp 
bij het douchen en aankleden. 
Of meegaan naar afspraken met 
huisarts of specialist, regeltaken 
overnemen, enzovoort. 

Kenmerkend is dat je zorgt voor 
iemand waar je een sociale relatie 
mee hebt, dat de zorg onbetaald 
is, structureel van aard en gemid-
deld meer dan 8 uur per week. De 
meeste mensen worden vanzelf 
mantelzorger als partner, kind, va-
der of moeder ziek of hulpbehoe-
vend wordt. 
Het begint soms met kleine klus-
jes maar kan ook neerkomen op 
zorg voor dag en nacht. En dan is 
dat een pittige taak!

Steeds meer mantelzorgers moe-
ten hun zorgtaken ook combine-
ren met gezin en werk. En hebben 
daarmee een driedubbele taak.

Mantelzorgcompliment
Helaas kunnen, vanwege het CO-
VID-19 virus, geen activiteiten 

georganiseerd worden voor de 
mantelzorgers. Daarom wordt dit 
jaar het mantelzorgcompliment in 
de vorm van een cadeaubon naar 
alle geregistreerde mantelzorgers 
thuis gestuurd.

Bent u nog niet geregistreerd 
als mantelzorger terwijl u wel 
mantelzorgtaken verricht? 
Neem dan contact op met Wél!zijn 
de Kempen om u aan te melden 
en ook het mantelzorgcompliment 
te ontvangen. 

U kunt contact opnemen via 
0497-514746 of info@welzijnde-
kempen.nl.

Dag van de Mantelzorg 2020

wil ze bijdragen aan welzijn en 
leefbaarheid. Door initiatieven als 
bellen, een bloemetje etc. levert 
de woningstichting haar bijdrage. 

Voor informatie kunt u altijd even 
bellen of de website bezoeken: 
0497-517835 of www.wsz.nl.


