
Structuur door middel van werk voor mensen 
met een psychische beperking

E-mail uw activiteiten, 
vergaderingen e.d. om deze onder 

de aandacht te brengen naar: 
redactiewelzijnwijzer@gmail.com

met lotgenoten en onder leiding 
van een werkleider, werkzaam-
heden uitvoert. Is het tempo te 
hoog? Of lukt het niet om lang 
aan een opdracht te werken? Of 
heb je gewoon een slechte dag? 
Dan kun je de werkleider vragen 
om samen tot een oplossing te 
komen. 

Beschut werk aanvragen
Zou je kunnen en willen werken 
in zo’n omgeving? Dan kun je bij 
het UWV (Uitvoering Werknemers 
Verzekeringen) een Beoordeling 
beschut werk aanvragen. Als je 
kunt internetten ga je naar www.
uwv.nl/arbeidsvermogen en 
volgt daarop de advieswijzer.

Vind je het moeilijk of onmoge-
lijk om zo’n aanvraag te doen, 
dan kun je een mail (laten) sturen 
naar beschutwerk@kempen-
plus.com. De participatiecoach 

Herken je jezelf (enigszins) in 
onderstaande voorbeelden? 

• Ik zou willen werken, maar ben 
bang dat ik door mijn psychi-
sche problemen in de proble-
men kom.

• Ik ben eigenlijk best handig 
en technisch. Maar ik ben ook 
angstig en kan daardoor mijn 
capaciteiten niet nuttig maken 
in een baan.  

• Ik ben het zat om thuis te zitten, 
zonder nuttige bezigheden en 
structuur. Ik word er gestoord 
van. 

En wil je verbetering brengen 
in jouw situatie? Dan is er alle 
reden om verder te lezen.

Misschien heb je wel eens ge-
hoord van werken in een be-
schutte omgeving. Je moet je 
dan voorstellen dat je, samen 

neemt dan contact met je op en 
zorgt dat al je vragen beantwoord 
worden. KempenPlus werkt voor 
de inwoners van Bergeijk, Bladel, 
Eersel, Oirschot en Reusel-De 
Mierden.
Of je kunt een beroep doen op 
de hulp van Jan van Engeland, 
secretaris van het Platform voor 
Mensen met een Beperking uit de 
gemeente Eersel.
Voor hulp van Jan moet je wel in 
Eersel wonen en bereid zijn mij 

bij jou thuis of elders in Eersel te 
ontvangen. Mijn telefoonnummer 
is 0497- 51 66 26. 

Wat mag je verwachten?
Als je in aanmerking komt voor 
beschut werk krijg je een positief 
Advies indicatie voor beschut 
werk bij KempenPlus. Vervol-
gens wordt onderzocht welk 
werk bij je past en hoeveel uren 
je gaat werken. 
Voor de duidelijkheid: Het gaat 
om betaald werk en je ontvangt 
minstens het minimum (jeugd)
loon.
Als je geen positief advies hebt 
gekregen wordt gezocht naar an-
dere mogelijkheden

Ten slotte
Je kunt Jan van Engeland ook 
mailen (info@pmbeersel.nl) of 
bellen (0497-51 66 26) als je vast 
loopt in de procedures. Hij kan 
dan proberen je te helpen en/of 
zelf contact opnemen met de in-
stantie. 
Maar vooral: Ga je situatie aan-
pakken! Succes ermee.

Terugblik op succesvolle kerstkaartenactie
We kijken terug op een prachti-
ge kerstkaartenactie. Deze actie 
maakt, net als de verhalenactie, 
onderdeel uit van de campag-
ne ‘Aandacht voor elkaar’. We 
danken iedereen die mee heeft 
gedaan hartelijk voor de vele 
prachtige kaarten die we ontvin-
gen. We zijn de tel kwijtgeraakt 
toen we boven de 1600 kaarten 
zaten!  

Kaartjes voor bewoners én 
medewerkers en vrijwilligers 
van zorginstellingen
Net als bij voorgaande Secret 
Santa acties riepen we jullie op 
kerstkaartjes te maken voor de 
bewoners van de zorginstellin-
gen Zorg in Oktober, Joris Zorg 
en Lunet zorg in onze gemeen-
te. En met de zware coronape-
riode en aandacht voor elkaar 
in gedachten, vroegen we aan-
vullend om kaartjes te maken 
waarmee we zorgmedewerkers 
en -vrijwilligers in het zonnetje 
konden zetten met leuke en � jne 
dankkaarten. 
Op deze oproep werd meer dan 
enthousiast gereageerd! We 
ontvingen kerst- en dankkaarten 
in alle soorten en maten. Zelf-
gemaakt, zelf gekocht, zelfge-
kleurd, geplakt en geschreven. 
Door scholieren, door inwoners 
van alle leeftijden en door ver-
enigingen, zoals de dansgroe-
pen van CV De Buurlanders. 
Leerlingen van basisscholen 
Sint Jan, Wereldwijs en de Dis-
selboom en van De Groote 
Aard, school voor bijzonder on-
derwijs knutselden vele honder-
den kaarten. Ook leerlingen van 
de kunstklas van het Rythovius 
College deden mee met mooie 
litho-afdrukken. En er waren 
vele lieve inwoners van Wintelre 

JANUARI

28 januari: Webinar Aanpak 
tegen Eenzaamheid
(14.00-16.00 uur)
Aanmelden voor 25 januari via: 
secretariaat-gezondheidsbevor-
dering@ggdbzo.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

Wij nodigen je uit voor de start-
bijeenkomst over de Aanpak te-
gen Eenzaamheid in de Kem-
pen op donderdag 28 januari 
2021 van 14.00-16.00 uur.

De gemeenten Eersel, Reusel- 
De Mierden en Bergeijk willen 
samen met jou werken aan een 
duurzame, lokale aanpak tegen 
eenzaamheid. Er wordt al veel 
ondernomen in de Kempen om 
eenzaamheid bij verschillende 
doelgroepen tegen te gaan of 
te verminderen. We willen graag 
de onderlinge verbinding tus-
sen organisaties en initiatieven 
versterken en in beeld krijgen 
waar nog kansen liggen om ons 
gezamenlijk in te zetten tegen 
eenzaamheid.
Tijdens de bijeenkomst gaan we 
in op wat eenzaamheid is, de 

cijfers, oorzaken en gevolgen 
en wat wel en niet werkt in de 
aanpak. Er is ruimte discussie 
over de vraag hoe we eenzaam-
heid samen kunnen tegengaan 
en verminderen. 

Deze bijeenkomst is de eer-
ste stap naar het vormen van 
een Kempisch netwerk en sa-
menwerkingsafspraken per ge-
meente.

Aanmelding
Meld je svp voor maandag 
25  januari aan bij de GGD 
Brabant-Zuidoost via e-mail: 
secretariaat-gezondheidsbe-
vordering@ggdbzo.nl Vermeld 
daarbij: je naam, eventuele or-
ganisatie, telefoonnummer en 
e-mailadres. 

De bijeenkomst zal online 
plaatsvinden. Een aantal dagen 
voor aanvang van de bijeen-
komst ontvang je een e-mail 
met instructie en link om in te 
loggen. 

Kom erbij! 
Webinar over de aanpak tegen eenzaamheid in de Kempen

Bent u of kent u iemand die ge-
raakt is door fraudeverdenking 
met betrekking tot toeslagen? 
Heeft u hierdoor op dit moment 
nog (� nanciële) problemen dan 
kunt u zich melden bij het 
Meldpunt vroegsignalering: 
vroegsignalering@kempen-
gemeenten.nl.

Bij dit meldpunt van de Kem-
pengemeenten en de gemeente 
Eersel kunt u terecht met uw 
vragen en problemen. U wordt 
dan verder geholpen door de 

mensen van sociaal raadslie-
denwerk en indien nodig kunt u 
een beroep doen op de moge-
lijkheden voor schuldhulpverle-
ning.

Bent u geraakt door de 
TOESLAGAFFAIRE?

tot Eersel - die enkele of soms 
zelfs stapels prachtige kaarten 
inleverden. En van alle kaarten 
werden we blij. Zoveel lieve, 
grappige, mooie, ontroerende 
teksten, tekeningen en knutsel-
werk. 

En nog meer mensen blij ge-
maakt...
De vele kaarten hebben een 
goede bestemming gekregen. 
We kregen zoveel kaarten bin-
nen dat we ook de cliënten en 
verpleegkundigen van de thuis-
zorg van Joris zorg en Oktober 
van een kaartje konden voor-
zien. En als kers op de taart 
konden we alle (ruim 600!) huur-
ders van een seniorenwoning 
of servicewoning van Woning-
stichting de Zaligheden in onze 
6 kerkdorpen verblijden met een 
kaart.  

Bijzonder bezorgteam
Een enthousiast team bezorgers 
heeft in de week voor kerst alle 
kaarten bezorgd. Dit dream-
team bestond uit burgemeester 
Wim Wouters en wethouders 
Eric Beex en Leon Kox namens 
het college van B&W, Anne-
lies Dekkers, Henny van Doo-
ren en Arno Kennis namens de 

gemeenteraad en Jo, Patrick, 
Loes, Minie en coördinator Ma-
riëlle van steunpunt vrijwilligers-
werk Eerselvoorelkaar. 

Lichtpuntje
We ontvingen veel lieve bedank-
jes na de kaartenactie. Deze ge-
ven we bij deze graag aan alle 
makers door. Jullie hebben, zo-
als een ontvanger van 1 van de 
kaarten schreef, voor een licht-
puntje gezorgd in deze moeilijke 
tijd! Hartelijk dank! 

Meer informatie over de cam-
pagne ’Aandacht voor Elkaar’ 
vind je op www.eerselvoorel-
kaar.nl/aandacht-voor-elkaar.


