
STICHTING TEXELS WELZIJN

JAARVERSLAG 2020

Veerkracht en perspectief!
Het coronavirus heeft in 2020 een onverwacht 
grote invloed op ons leven en welzijn gekregen. 
Dit geldt voor elke Texelaar op zijn of haar ma-
nier. Maar voor sommige groepen meer dan an-
dere. 

De coronacrisis was extra zwaar voor: 

• Mensen die toch al kwetsbaar zijn en hun naasten, 

waaronder de mantelzorgers

• Ondernemers en winkeliers die noodgedwongen hun 

zaken moesten sluiten, en voor mensen die hun werk 

kwijtraakten

• Kinderen en jongeren die hun levens overhoopgehaald 

zagen

Vanuit Texels Welzijn hebben we hier natuurlijk volop mee 

te maken gehad. Veel van onze activiteiten kwamen met 

de corona-golven stil te liggen. Andere namen juist toe. 

En we zijn meteen overgeschakeld op persoonlijk contact 

met onze meest kwetsbare cliënten. 

We hebben daarbij veel samenwerking en aanpassings-

vermogen gezien. Bij individuele inwoners van Texel, in 

activiteiten van Texelaars om anderen te helpen en in de 

samenwerking met onze partners. We mogen trots zijn op 

de veerkracht van Texel!

PERSPECTIEF

Nu, in juli 2021, gloort er gelukkig weer wat perspectief. 

Voorzichtig aan kunnen we weer wat meer. Ook Texels 

Welzijn start weer activiteiten.

We hopen dat we dit najaar ons samenleven weer volop 

mogen oppakken. Inclusief weer veel gezellige ontmoe-

tingen, mooie samenwerkingen en warme omarmingen. 

Wij blijven ons inzetten voor de mogelijkheden voor een 

goed leven en maatschappelijke deelname van alle inwo-

ners van Texel. In het bijzonder de meer kwetsbaren onder 

ons en/of mensen met mindere kansen. Perspectief is 

ook daarbij een sleutelwoord. Want onze wensen geven 

ons wil, onze dromen inspiratie en onze hoop zin en be-

tekenis.

Voor ons was 2020 tevens het jaar dat directeur Brigitte 

Hollands afscheid nam van Texels Welzijn. Ook dat heeft 

door corona helaas niet de aandacht gekregen die zij ver-

diende, met haar grote inzet voor het welzijnswerk op 

Texel gedurende de afgelopen elf jaar. Namens het team 

en het bestuur van Texels Welzijn willen we haar daarvoor 

nogmaals hartelijk danken. 

Wij wensen je veel plezier met dit jaarverslag! 

Stichting Texels Welzijn

De Buureton, Beatrixlaan 43 

1791 GA Den Burg 

T  (0222) 312 696 

W  Texelswelzijn.nl 

E  welzijn@texelswelzijn.nl 

Mart Stel, directeur Texels Welzijn

Als je goed luistert
hoor je ze nog fluisteren
Je altijd luid
kletsende Texelaars,
met schallende lach
door jouw nu zo lege ruimtes

Als je goed luistert
hoor je ze nog tikken
De ballen op de lakens,
het ritme van de stenen
in de bakken,
door jouw nu lege zalen

Als je goed luistert
hoor je jouw wens rondsluipen
naar weer volop mensen hier
Met veel plezier 
bij kopjes koffie,
of een bitterbal met bier

Als je goed luistert
hoor je met jouw muren,
de verre echo’s 
van hoe het ook weer was
En je stil gesproken hoop
dat het niet meer lang zal duren
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‘Positieve Gezondheid’ is een begrip dat door 
oud huisarts en onderzoeker Machteld Huber in 
2012 in Nederland, en een beetje in de wereld, 
is geïntroduceerd. Zij vond de definitie van ge-
zondheid vanuit de wereld-gezondheidsorgani-
satie WHO te beperkt en te veel op lichamelijke 
ziekte en beperkingen gericht.

Ze stelde er tegenover dat gezondheid volgens haar een 

breed begrip is dat alle levensdomeinen bestrijkt (onder-

verdeeld naar zes gebieden, zie figuur). En dat het een re-

latief begrip is dat te maken heeft met het gebruiken van 

mogelijkheden die je wél hebt, naast beperkingen. 

Een aantal jaren geleden haalde de Texelse bewonersver-

eniging ‘Texel Samen Beter’ Huber voor een lezing naar 

Texel. Daar raakten verschillende hulp- en zorgorganisa-

ties door geïnspireerd die in de Coalitie Positieve Gezond-

heid hier verder mee aan de slag gegaan zijn. Texels Wel-

zijn maakt ook deel uit van deze samenwerking.

Voor ons sluit Positieve Gezondheid goed aan bij hoe we al-

tijd al werken: breed meekijken naar de vraag van cliënten 

en hun situatie en mogelijke oorzaken daarachter. En naast 

begrip voor de situatie en gevoelens ook altijd meewerken 

aan mogelijke oplossingen. Positieve gezondheid is daar-

mee een belangrijke inspiratiebron voor ons sociaal werk.

Positieve gezondheid en welzijn op Texel

• Sociale contacten
• Serieus genomen worden
• Samen leuke dingen doen
• Steun van anderen
• Erbij horen
• Zinvolle dingen doen
• Interesse in de maatschappij

• Zorgen voor jezelf
• Je grenzen kennen
• Kennis van gezondheid
• Omgaan met jd
• Omgaan met geld
• Kunnen werken
• Hulp kunnen vragen

• Genieten
• Gelukkig zijn
• Lekker in je vel zi en
• Balans
• Je veilig voelen
• Hoe je woont
• Rondkomen met je geld

• Onthouden
• Concentreren
• Communiceren
• Vrolijk zijn
• Jezelf accepteren
• Omgaan met verandering
• Gevoel van controle

• Zinvol leven
• Levenslust
• Idealen willen bereiken
• Vertrouwen hebben
• Accepteren
• Dankbaarheid
• Blijven leren

• Je gezond voelen
• Fitheid
• Klachten en pijn
• Slapen
• Eten
• Condi
• Bewegen
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Tafeltje Dekje

In dit jaar van de pandemie heeft het bezorgen 

van de Tafeltje Dekje maaltijden extra inzet 

gevraagd van de rijders. Zij hebben met zorg 

het hele jaar rond de deelnemers voorzien van 

maaltijden. De maaltijddozen werden tot aan de 

buitendeur gebracht, waarbij het sociale con-

tactmoment (op afstand) zo goed mogelijk bleef 

behouden. Onder andere door de lockdown en 

de tijdelijke sluiting van dagbesteding zijn ten 

opzichte van 2019 ruim 5000 maaltijden meer 

aan huis bezorgd.

CLIËNTBEZOEK TAFELTJE DEKJE

Dorpswerkers informeren jaarlijks bij cliënten van Tafeltje 

Dekje of alles naar tevredenheid is, en of er mogelijk nog 

andere ondersteuning nodig is voor zelfstandig blijven 

wonen. Het zijn contactmomenten waar deelnemers hun 

eventuele wensen of zorgen kunnen delen. Hier komen 

deels aanvullende (voor-)zorgacties uit voort. 

AANTAL 35 deelnemers bezocht en 71 telefonisch gesproken. 

TAFELTJE DEKJE

Inwoners die voor korte of langere tijd niet zelf in staat 

zijn hun maaltijd te bereiden kunnen zich voor een of 

meer dagen per week aanmelden voor Tafeltje Dekje. 

AANTAL 206 adressen hebben in 2020 genoten van een 

warme maaltijd. In totaal zijn 35.621 rondgebracht. 

WERVING, KOPPELING EN BEGELEIDING VRIJWILLIGERS

Inwoners van Texel geven en ontvangen veel inzet van 

vrijwilligers. Texels Welzijn ondersteunt de koppeling 

hiertussen en waar wenselijk verdere begeleiding. 

AANTAL Circa 13 nieuwe vrijwilligers gekoppeld. Voor 

kwetsbare inwoners met weinig eigen netwerk, voor het 

verzorgen van taallessen anderstaligen, voor de activi-

teiten binnen WonenPlus en Welzijn op Recept, en voor 

boodschappen doen tijdens de corona lockdown.

VRIJWILLIGERS TAFELTJE DEKJE

Dagelijks ontmoetingsmoment in de Gollards, vóór het 

bezorgen van de maaltijden, waarbij wordt genoten van 

de dagsoep van de Gollards en van elkaars verhalen.

AANTAL De maaltijden worden door een 75-tal vrijwilli-

gers dagelijks bij de mensen thuisgebracht. 

VERRIJK JE BUURT

Een project van het jubilerende Texelfonds voor Texe-

laars met goede ideeën om hun buurt of dorp mooier 

en aantrekkelijker te maken. Texels Welzijn heeft de in-

spriratieavonden hiervoor in alle dorpen ondersteund. 

Van de ingediende ideeën zijn er 13 gehonoreerd. 

AANTAL 7 inspiratieavonden in alle dorpshuizen.

Trijnie Daalder, rijder Tafeltje Dekje,
met Theo Kemper, kok van de Gollards

‘De rijders van Tafeltje Dekje vervullen 
een dankbare en belangrijke rol’
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Texels Welzijn is de eigen, brede welzijnsorga-
nisatie van Texel. Breed in onze samenwerking 
met Texelaars en de vele Texelse verenigingen, 
groepen en organisaties die Texel rijk is. En in de 
verbinding met de ruim tweehonderd vrijwil-
ligers die zich met ons inzetten voor inwoners 
van Texel. ‘Wee benne er zò gróós op!’

VOOR WIE EN WAAROM?

We werken voor alle Texelaars, van jong tot oud. En speciaal 

voor hen die tijdelijk of langer extra aandacht of ondersteu-

ning kunnen gebruiken. Ons doel is bij te dragen aan:

• Goede sociale voorwaarden voor de kwaliteit van leven 

en samenleven op ons eiland

• Het naar vermogen zinvol en waardig mee kunnen doen 

van alle inwoners op Texel met eerlijke kansen voor ie-

dereen

• Krachtige zelf- en samen-redzaamheid van de Texelaars, 

met name ook in onze dorpen en buurtschappen

• Het lang en goed in de eigen woonomgeving kunnen 

blijven wonen van Texelaars

• Ondersteuning van mantelzorg en sterk vrijwilligers-

werk 

• Duurzame en betaalbare professionele hulp en zorg op 

Texel, van goede kwaliteit

We doen dat altijd met respect voor én betrokkenheid bij 

de vragers naar onze diensten. Dichtbij, laagdrempelig 

en snel. Meedenkend over vraag en oorzaken, en aanslui-

tend bij de praktische eigen situatie en mogelijkheden van 

Texelaars die ons benaderen. We werken oplossings- en 

resultaatgericht en denken in mogelijkheden, niet in be-

perkingen. 

We werken steeds in actieve samenwerking met andere 

hulp en zorg op Texel en daarbuiten. Licht en eenvoudig 

waar het kan, samen met vrijwilligers en mantelzorg. 

Meer specialistisch waar het nodig is. En waar mogelijk 

groepsgewijs in plaats van individueel. 

ONZE DIENSTEN

Dorpswerk

Voor ieder dorp op Texel hebben we een dorpswerker. 

Deze ondersteunt de netwerken in het dorp en is dicht-

bij beschikbaar voor hulp bij vragen op het gebied van 

welzijn, sociale hulp en leefbaarheid. Daarvoor is er in elk 

dorp iedere week een open inloop-uur.

Algemeen maatschappelijk werk

Als de vraag van een inwoner wat zwaarder is, dan zijn er 

onze algemeen maatschappelijk werkers die bij kunnen 

dragen aan oplossingen. Zoveel mogelijk dichtbij en een-

voudig, of waar nodig met gerichte doorverwijzing naar 

meer specialistische hulp. 

Ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg

Vrijwilligers zijn een belangrijke basis van Texels Welzijn. 

We werken zelf direct met velen samen en ondersteunen 

het vrijwilligerswerk elders op Texel actief. Mantelzorgers 

hebben onze speciale aandacht. We luisteren, ondersteu-

nen en helpen praktisch waar het nodig is. 

Thuisdiensten (WonenPlus)

We leveren verschillende diensten op Texel om het zelf-

standig thuis blijven wonen voor Texelaars te ondersteu-

nen. Zoals Tafeltje Dekje, ziekenhuisvervoer, klusjes in en 

om het huis, gezelschap, en boodschappen doen. Dat veel-

al met de inzet van vele vrijwilligers.

Activiteiten voor ontmoeting, plezier en ontwikkeling

Texels Welzijn ondersteunt vele activiteiten voor contact, 

ontspanning en verbinding van Texelaars. We doen dit 

deels in het dorpscentrum De Buureton in Den Burg. En 

samen met de dorpsaccommodaties elders op Texel. De 

Buureton verhuren we ook voor sociale activiteiten. 

Bijdragen aan sociale samenwerking en ontwikkeling

We werken nauw samen met vele netwerken, verenigin-

gen en organisaties op Texel. Daarbij leveren we actief 

onze bijdrage aan nieuwe ontwikkelingen. Zowel vanuit 

behoeften van Texelaars als die vanuit de brede samenle-

ving. Dat onder de noemer ‘Texel Sociaal’. 

Meer over onze actuele dienstverlening vindt u natuurlijk 

op onze website: www.texelswelzijn.nl

 

Texels Welzijn: nabij en behulpzaam sociaal werk 
voor een sterk en verbonden Texel
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Stage sociaal werk bij 
Texels Welzijn

“Het leek bijna onmogelijk om tijdens corona 

een stageplek te vinden voor m’n opleiding 

Sociaal Werk. Daarom ben ik blij dat ik de kans 

kreeg bij Texels Welzijn. Ik heb het allemaal als 

heel leerzaam ervaren: gesprekken met ouderen, 

kleine ontmoetingsbijeenkomsten organiseren, 

spelletjes-activiteiten verzinnen. Het was leuk 

om te ervaren dat dit gewaardeerd werd. Deze 

stage heeft me laten zien dat je ook in een tijd 

met beperkingen heel veel kunt betekenen voor 

mensen”.

DORPSWERK, INLOOPSSPREEKUUR 

IN DEN BURG EN DE BUITENDORPEN

De eigen dorpswerker op Texel is het eerste aanspreek-

punt in elk dorp bij alle vragen en wensen op het gebied 

van wonen, welzijn, zorg en vraag en aanbod van vrijwil-

ligers. Een vast gezicht in het dorp en daarmee een lage 

drempel voor inwoners voor het stellen van vragen. Waar 

nodig gebeurt dit ook middels huisbezoek. We werken 

nauw samen met de lokale vrijwilligers, dorpscommis-

sies en dorpshuizen en mantelzorgers.

AANTAL Wekelijks gemiddeld 105 inwoners aanwezig 

bij diverse inloop-activiteiten en circa 35 inwoners met 

een vraag. 162 huisbezoeken afgelegd. In de Buureton 

waren in 2020 daarnaast ca. 1100 bezoekers van activi-

teiten en veel mail- en telefonische contacten.

STAGEPLEK STUDENT SOCIAAL WERK - HBO OPLEIDING

Texels Welzijn biedt een goede en veilige leer- en werk-

plek die aansluit bij de opleiding. Hier oefent de student 

het beroep uit waarvoor zij in opleiding is, met de werk-

processen en werkzaamheden die daarbij horen.

AANTAL 1 stagiaire. 

ANSICHTKAARTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Vanwege corona hebben we in 2020 ansichtkaarten ge-

stuurd naar de vaste vrijwilligers, mantelzorgers, kwets-

bare cliënten en vaste bezoekers van activiteiten in De 

Buureton en koffie-inloop in de buitendorpen. In decem-

ber is huis-aan-huis een kaart verspreid met de Texelse 

Courant. Ook zijn samen met inwoners van de dorpen 

nieuwsbrieven geschreven en verspreid.

AANTAL Totaal 7300 kaarten en 3 x 230 nieuwsbrieven 

verstuurd/gemaild.

MANTELZORGONDERSTEUNING EN -COMPLIMENT

Texels Welzijn biedt mantelzorgers ondersteuning op 

maat met een luisterend oor, informatie en advies, en 

praktische hulp bij regelzaken. Ook organiseren we waar 

nodig tijdelijk vervangende zorg/respijtzorg. Verder ver-

zorgen we het jaarlijkse mantelzorgcompliment op Texel. 

AANTAL Circa 250 mantelzorgers hebben gebruik ge-

maakt van het mantelzorgcompliment.

MAGAZINE LEEF-TIJD

Een informatief magazine met achtergrondverhalen 

voor en door Texelaars vanaf 55 jaar. In samenwerking 

met Seniorenvereniging Texel. Elke editie zetten 60 vrij-

willigers zich in om de magazines te bezorgen.

AANTAL Zes edities per jaar, 2500 bezorgadressen.

Indy Esselman, stagiaire bij Stichting Texels Welzijn

‘Aangepast praktijkervaring opdoen 
heeft me veel gebracht’
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Texels Welzijn heeft samenwerkingsrela-
ties met vele groepen en organisaties op 
Texel. In 2020 kwamen daar nieuwe ont-
wikkelingen uit voort. We noemen hier 
enkele.

NIEUWE KEUKEN VAN OMRING 

OOK VOOR TAFELTJE DEKJE

Vanwege de nieuw- en verbouw van de Omring in Den 

Burg kwam enige tijd geleden de keukenvoorziening ter 

discussie. En daarmee ook de dagelijkse bereiding van 

circa 125 maaltijden voor deelnemers aan Tafeltje Dekje. 

Daar is in prima samenwerking een andere oplossing voor 

gevonden, met verwerving van aanvullende financiering 

vanuit verschillende fondsen. In 2020 zijn door De Omring 

de voorbereidingen voor de nieuwbouw inclusief nieuwe 

keuken getroffen en op dit moment wordt er gebouwd. 

Ondertussen is ook een verkenning gestart met ‘I love 

Texel’ voor het meer gebruiken van lokaal geproduceerde 

ingrediënten in de thuismaaltijden. 

VERSTERKING SAMENWERKING MET HUISARTSENZORG

Tussen de huisartsenzorg en de sociaal werkers van Texels 

Welzijn bestaat een goede samenwerking. Vanuit de 

Texelse samenwerking rond ‘Positieve Gezondheid’ heb-

ben we afgelopen jaar onderzocht of en hoe ‘Welzijn op 

Recept’ een goede aanvulling is. Elders in het land worden 

mensen met psychosociale vragen door huisartsen met 

een ‘recept’ verwezen naar passende hulp. Op Texel ge-

beurt dat al redelijk goed. De samenwerking is door deze 

verkenning verder verstevigd. Sommige huisartsen ge-

bruiken het idee nu voor patiënten voor wie zij dat zinvol 

vinden. En vanuit Texels Welzijn werken wij daar uiteraard 

actief aan mee.

SAMENWERKING ROND MENSEN 

MET VERWARD GEDRAG

Mensen met psychische problemen blijven door de zorg-

verandering meer en langer thuis wonen. Daardoor zijn er 

de afgelopen jaren vaker mensen met verward gedrag in 

de leefomgeving. Dat vraagt om heldere samenwerking 

tussen alle betrokken hulpverleners en organisaties die 

hier mee te maken hebben. De gemeente Texel heeft hier-

voor in 2020 het initiatief genomen. Dit met onder meer 

GGZ NHN, Woontij, Omring en De Skuul. En natuurlijk ook 

met Texels Welzijn. De uitkomst is een heldere uitwerking 

van de hulp aan verwarde mensen met een goede be-

schrijving van de rollen en taken van alle betrokkenen.

TAALHUIS TEXEL SAMEN MET DE BIBLIOTHEEK

Op Texel is de Bibliotheek gestart met het Taalhuis. Inwo-

ners die dat nodig hebben kunnen daar hun basisvaardig-

heden versterken in taal, maar ook in rekenen, werken op 

de PC, omgaan met geld en andere zaken. Vanuit Texels 

Welzijn hebben we bijgedragen aan het vinden van vrij-

willigers voor dit initiatief en de organisatie van instruc-

ties en trainingen. 

SAMENWERKINGSPARTNERS 2020

We werken op Texel samen met veel groepen en partijen. 

In het schema hieronder zijn een aantal voorbeelden uit 

2020 weergegeven.

Texelgezinnen Thuiszorg
organisaties

Dorpscommissies
& Dorpshuizen

Huisartsenzorg

Sociaal Team

Samenwerking en Vernieuwing in 2020



Sociale vaardigheids-
training

De maatschappelijk werkers van Texels Welzijn 

hebben Bij De Bolder in kleine groepjes een so-

ciale vaardigheidstraining gegeven. De training 

helpt om beter en makkelijker met anderen te 

kunnen communiceren. Zoals een praatje ma-

ken, luisteren, iets bespreken of opkomen voor je 

mening. De cursisten kunnen de vaardigheden 

in verschillende situaties gebruiken en daarmee 

het plezierig werken vergroten. Tijdens de bij-

eenkomsten valt er ook veel te leren met en van 

elkaar.

BUURTBEMIDDELING

Gemeente Texel en Texels Welzijn trekken samen op als 

bemiddelaars bij burenconflicten. Zij luisteren naar het 

verhaal van beide partijen zonder daarbij een oordeel te 

geven. Het doel is om gezamenlijk een oplossing te be-

denken die voor iedereen aanvaardbaar is.

AANTAL 5 casussen.

INDIVIDUELE HULPVERLENING EN PSYCHOSOCIALE 

ONDERSTEUNING DOOR MAATSCHAPPELIJKE WERK

Het maatschappelijk werk ondersteunt Texelse inwo-

ners, jong en oud, bij psychosociale vragen. 

AANTAL 154 hulpverleningstrajecten 

(912 contactmomenten), 134 personen. 

NEDERLANDSE LESSEN VOOR ANDERSTALIGEN

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor anderstaligen, die 

geen vluchteling (meer) zijn en moeite ervaren met het 

oppakken van de Nederlandse taal. 

AANTAL 2 lessen, 12 deelnemers en 2 docenten (vrijwil-

ligers). Na twee lessen is de cursus voorlopig gestopt in 

verband met corona.

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING 

VOOR MEDEWERKERS VAN DE BOLDER

Groepshulpverlening, ter ondersteuning van een positie-

ver zelfbeeld. De training kan helpen om beter en makke-

lijker te communiceren en bij het versterken van de eigen 

kracht.

AANTAL 1 cursus, bestaande uit 28 bijeenkomsten, voor 

54 medewerkers van De Bolder.

Medewerkers van De Bolder, die deelnamen aan de sociale vaardigheidstraining.

‘Het helpt om beter met elkaar om 
te gaan op de werkvloer’
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Barbara Pieterse is maatschappelijk werker en 
dorpswerker bij Texels Welzijn. Naast haar taken 
in het algemeen maatschappelijk werk (AMW)
verzorgt zij samen met haar collega’s trainin-
gen sociale vaardigheden bij De Bolder en is zij 
dorpswerker in De Waal.

Barbara: “De planning was dat we in 2020 diverse trainin-

gen sociale vaardigheden zouden verzorgen voor cliënten 

van De Bolder. Dat ging het eerste half jaar niet door. In 

september hebben we een eerste training kunnen uitvoe-

ren. Andere zijn doorgeschoven naar 2021”. 

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK

“Vanaf maart stonden ook onze activiteiten van het AMW 

tijdelijk stil; afspraken werden verzet of mensen zagen af 

van hulpverlening. Voor het eerst in mijn gehele carrière 

ging ik over op telefonische hulpverlening.

Met hulp van onze ICT ondersteuners werd het mogelijk 

om met Teams via het beeldscherm hulpverlening te bie-

den. Voor de mensen voor wie het niet mogelijk was om 

de hulpverlening telefonisch of via beeldbellen te doen 

maakten we gebruik van de zalen in De Buureton”.

DORPSWERK

“Ook het dorpswerk kwam niet stil te liggen; er volgden 

tuinbezoeken, gesprekken tijdens een wandeling en met 

name veel telefonische contacten. Bellen is ontzettend 

leuk, ik heb daardoor als dorpswerker diverse mensen op 

een andere manier leren kennen. Maar ook hierin moet ik 

bekennen, het is veel leuker om live samen te lachen en 

samen verhalen te delen. Hopelijk gaat 2021 weer terug 

naar het ‘oude’ normaal.”

TAALHUIS TEXEL

Dit is een samenwerking van Bibliotheek Texel, gemeen-

te Texel en Texels Welzijn. De coördinatie van de vrijwil-

ligers die zich inzetten als Taalmaatje is in handen van 

Texels Welzijn. (Zie ook elders in het jaarverslag). 

AANTAL 6 vrijwilligers hebben de eerste digitale training 

afgerond.

NIEUWJAARSTREFFEN VRIJWILLIGERS TEXELS WELZIJN

Dit is de jaarlijkse bijeenkomst voor de vrijwilligers die 

betrokken zijn bij Texels Welzijn. Hierbij staan de gezel-

ligheid én ontmoeting centraal, naast natuurlijk het de-

len van kennis, informatie en ervaringen.

AANTAL 99 vrijwilligers hebben deelgenomen.

VRIJWILLIGERS ZIEKENHUISVERVOER

Texelaars die binnen hun netwerk niemand hebben voor 

vervoer naar ziekenhuis kunnen een beroep doen op vrij-

willigers, tegen een kleine onkostenvergoeding. Deze 

dienst maakt ook voor hen de medische zorg/controle in 

ziekenhuis beter bereikbaar.

AANTAL Ziekenvervoer; 52 ritten naar Den Helder en an-

dere ziekenhuizen. In verband met corona is het zieken-

huisvervoer vanaf 14 mei verzorgd door taxibedrijven. De 

extra kosten hiervoor zijn vergoed door het Texelfonds.

THUISDIENSTEN (WONEN PLUS)

Texels Welzijn biedt inwoners met inzet van vrijwilligers 

ondersteuning voor verantwoord thuis kunnen wonen. 

Naast Tafeltje Dekje en ziekenhuisvervoer, ondersteu-

ning bij kleine klussen in en rondom het huis, hulp bij 

administratie op orde brengen etc.

AANTAL 16 koppelingen.

GEZOND NATUUR WANDELEN

Samen bewegen en elkaar ontmoeten in het eigen dorp, 

met koffie toe. De wandelingen vinden plaats in vijf dor-

pen en worden begeleid door ca. vijftien vrijwilligers.  

Coördinatie vrijwilligers; Texels Welzijn en Sportstichting 

Texel.

AANTAL Circa 75 deelnemers per week in de periodes dat 

het kon. 

In de lockdown-perioden hebben tientallen Texe-

laars zich aangemeld om iets voor een ander te 

betekenen. Door samen te werken met corona-

hulp Texel zijn vraag en aanbod van hulp samen-

gebracht. Inwoners hebben elkaar geholpen met 

bijvoorbeeld boodschappen doen, digitale hulp 

geboden met studie en taalles. En we hebben 

veel telefonische contacten gelegd om de een-

zaamheid te doorbreken.

Vrijwilliger Ed Lammers met mevrouw Jongejan

‘Aandacht voor elkaar, 
daar doe ik het voor’

Algemeen maatschappelijk 
werk en dorpswerk 2020

Vrijwilligers
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VOEDSELBANK INDICATIES

Voedselbank Texel helpt mensen door hen tijdelijk te 

voorzien van voedselpakketten en zo armoede te bestrij-

den. Het maatschappelijk werk van Texels Welzijn stelt 

de indicaties.

AANTAL 14 nieuwe indicaties en 21 her-indicaties.

WELZIJN OP RECEPT

De dorpswerkers en maatschappelijk werkers van Texels 

Welzijn werken nauw samen met huisartsen, praktijkon-

dersteuners, wijkverpleegkundigen en fysiotherapeuten. 

Hierbij vinden vele verwijzingen over en weer plaats. Soms 

is het wenselijk dat daarbij een Welzijn op Recept verstrekt 

wordt. De dorpswerker gaat, op verwijzing van de huisarts, 

samen met de cliënt op zoek naar activiteiten of contacten 

die hem of haar helpen voor een plezieriger leven. 

AANTAL 15 inwoners zijn met Welzijn op Recept onder-

steund.

PARTNERHUISBEZOEK

Huisbezoek bij mensen waarvan de levenspartner is 

overleden. In een persoonlijk gesprek wordt gesproken 

over rouw en verwerking en eventueel informatie gege-

ven over voorzieningen, hulpverlening, activiteiten en/of 

financiële zaken.

AANTAL 8 mensen bezocht en/of gesproken.

LUISTEREND OOR IN CORONA-TIJD

Sinds het begin van de pandemie hebben de dorpswer-

kers veel telefonisch contact gehouden met (kwetsbare) 

inwoners uit hun ‘eigen’ dorp. Dat om een ‘vinger aan de 

pols’ te houden, te ondersteunen bij gevoel van sociaal 

isolement en hulp bieden bij praktische problemen van-

wege de coronamaatregelen. Waar mogelijk met het in-

schakelen van hun eigen sociale netwerk.

AANTAL 746 telefonische contacten.

Een aanmelding voor de Voedselbank gaat via 

maatschappelijk werk van Texels Welzijn. Zij 

toetsen of de aanvrager voldoet aan de criteria. 

Het gaat om mensen die langdurig zonder werk 

zitten of failliet zij gegaan. En om inwoners die 

door een samenloop van omstandigheden in de 

problemen komen. Door het coronavirus is het 

aantal mensen dat (tijdelijk) gebruik maakt van 

de Voedselbank gestegen. 

‘Wee benne zò gróós 
op olles wot er beurt 
is in 2020’

_
Colofon
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DE BUURETON

De thuisbasis van Texels Welzijn voor haar eigen activi-

teiten én de activiteiten van andere Texelse maatschap-

pelijke initiatieven en organisaties. 

AANTAL Naast eenmalige huurders zijn er ruim dertig vas-

te gebruikers van onze zalen. Van januari t/m maart was 

de bezettingsgraad 80%; daarna beperkt vanwege corona. 

WERELDVROUWEN

Een ontmoetingsplaats in De Buureton voor alle vrou-

wen die op Texel wonen: Texelse, Syrische, Eritreese, 

Griekse, Afghaanse etc. Twee keer per maand is er een 

ochtend voor gezamenlijk koffie/thee drinken en leuke 

activiteiten met elkaar ondernemen. 

AANTAL Gemiddeld acht vrouwen per bijeenkomst.

SOCIAAL VITAAL IN DE BUITENDORPEN

De sport- en bewegingsactiviteit met als doel het ‘ge-

zond ouder worden’ te ondersteunen.

In juli 2020 is dit overgedragen aan Sportstichting Texel.

AANTAL Circa 39 deelnemers per week.

BUURETON-DINER

Iedere maand organiseren we een gezellig samenzijn in 

De Buureton voor wie wil. Een bijeenkomst om beken-

den en nieuwe mensen te ontmoeten, onder het genot 

van een maaltijd en een drankje.

AANTAL Gemiddeld 30 deelnemers. In 2020 zijn vier 

Buureton-diners georganiseerd.

CAFÉ BRAINSTORM

Dit is een informatie- en ontmoetingsbijeenkomst over 

niet-aangeboren hersenletsel, zoals CVA, Parkinson en 

MS. In samenwerking met Therapie Wolf. Thema: ‘In ge-

sprek over de niet zichtbare gevolgen van hersenletsel; 

zoals prikkelverwerking’.

AANTAL Eén bijeenkomst; 44 personen, patiënten én 

mantelzorgers.

Activiteiten in De Buureton

‘Het biljarten en de gezellige 
contacten hebben we echt 
wel gemist’

‘Door de Voedselbank kan ik 
weer gezonde producten eten, 
verse groenten en fruit’

Voedselbank
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Biljarten is een van de vaste activitei-

ten in De Buureton. Bij de tijdelijke 

verruiming van de coronamaatrege-

len benutten we de mogelijkheden 

om activiteiten weer op te starten. 

Vier personen per dagdeel konden 

hun hobby weer oppikken. Ook ande-

re activiteiten vonden op aangepaste 

wijze tijdelijk weer plaats: sjoelen, 

line-dance, koersbal, vergaderingen, 

en gesprekken in ‘kleinere kring’ op de 

open-inloop in diverse dorpen

ACTIVITEITEN 2020

ACTIVITEITEN 2020

Jack Bruin en Harm de Vries


