
Nieuwsbrief  

De nieuwsbrief van oktober ligt alweer voor u.  

In deze  nieuwsbrief kunt u kennismaken met een nieuwe orga-

nisatie in Zwartewaterland namelijk de Wijkwieg. De Wijkwieg is geves-

tigd in Genemuiden. Op de volgende pagina kunt u hier meer over lezen. 

Ook kunt u een oproep vinden van de Overijsselse vrijwilligersprijs. Zij 

zijn op zoek naar vrijwilligers om deze te waarderen.  

Helaas zijn we deze keer niet op de koffie geweest. Dit heeft te maken 

met alle Covid maatregelen waardoor het niet mogelijk was om ergens op 

de koffie te gaan. Dit hebben we naar het voorjaar van 2021 geschoven. 

Een hartelijke groet, Gina, Herma en Dorothee 
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Mededeling 

Wegens de corona maatregelen liggen de vacaturemappen momenteel niet ter inzage op hun vaste plekken. Gemeen-

tehuis, t Olde Stadhuus en zwartsluis. We zijn aan het kijken naar een oplossing hiervoor  

De Overijsselse vrijwilligersprijs  

Overijssel zet haar vrijwilligers jaarlijks in het zonnetje met de Overijsselse Vrijwilligersprijs. En niet geheel 

zonder reden. Bijna de helft van de inwoners van Overijssel doet namelijk actief aan vrijwilligerswerk.  Men-

sen die werk verrichten dat onbetaalbaar is. Zij leveren op deze manier een onvervangbare bijdrage aan de 

samenleving. De Overijsselse vrijwilligersprijs bestaat 20 jaar! Reden om dit jaar met extra aandacht de vrij-

willigers in Overijssel te waarderen. 

In voorgaande jaren organiseerde men een grote bijeenkomst maar omdat dat dit jaar niet haalbaar is heeft 

men besloten om het dit jaar anders te organiseren. 

Op meer tijdstippen en door de gehele provincie.  

Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die we in het zonnetje kunnen zetten, dit  mag ook een  vrijwilligers-

organisatie of een maatschappelijk initiatief zijn.  

U  mag aan ons namen van vrijwilligers doorgeven welke u in het zonnetje zou willen zetten, samen met een 

korte toelichting waarom en wat diegene doet. Dit geldt dus ook voor een vrijwilligersorganisatie of een maat-

schappelijk initiatief. Dit mag doormiddel van een  mail maar ook mag u contact met ons opnemen tijdens ons 



S tichting De Wijkwieg 

 

Stichting De Wijkwieg opende op 1 oktober 2020 in het voormalige Hervormd Wijkge-

bouw aan de Julianastraat te Genemuiden een prachtige opvanglocatie voor moeder en kind. Met 

een uniek zorgconcept willen we het aantal onnodige uithuisplaatsingen/uithuisplaatsingen en on-

nodig scheiden van moeder en kind voorkomen door beperking van criteria voor opvang. De eerste 

1000 dagen zijn hét fundament voor de rest van het leven van een kind en daarvoor is een veilige 

hechtingsrelatie essentieel. 

We kennen in ons land een groep zorgmijdende zwangere vrouwen of vrouwen die niet in aanmer-

king komen voor de juiste hulpverlening waardoor moeder en kind onnodig van elkaar worden ge-

scheiden. Stichting De Wijkwieg biedt vanaf 1 oktober 2020 12 opvangplekken voor 

( a anstaande )  moeders die met behulp van professionele hulpverlening perspectief hebben om 

samen met haar kindje een zelfstandige toekomst op te bouwen. 

De professionele hulpverlening binnen de muren van De Wijkwieg wordt verzorgd door twee socio-

therapeuten en een orthopedagoog. Zij vormen het professionele zorgteam. Dit zorgteam wordt 

aangevuld met vrijwilligers die de moeders bijstaan in praktische en sociale zaken. Stichting De 

Wijkwieg is op zoek naar vrijwilligers die beschikbaar zijn om dagdiensten of slaapdiensten te ver-

vullen of die zich graag willen inzetten als buddy voor de moeders. Via de website www.wijkwieg.nl 

kunnen mensen zich aanmelden en/of meer informatie ontvangen. 

ieder uniek kwetsbaar leven, verdient een kansrijke start! 

Op de site van het coördinatiepunt kunt u de verschillende vacatures inzien van de  Wijkwieg. Op 

de volgende pagina vind u een van de vacatures. 

Oproep  

Bij Inbalans in Hasselt zijn ze op zoek naar chauffeurs. Ze willen meer inzetten op hun was- en strijkservice. Hiervoor 

zijn ze op zoek naar vrijwilligers die de was bij de mensen op willen  halen en op een later tijdstip terug willen brengen. 

De vrijwilliger rijdt met eigen auto, hier staat een reiskostenvergoeding tegenover. Tijden gaan in overleg. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke de Jong 

mariekedejong@inbalans.nl 

Telefoon; 038-8515770 

mailto:mariekedejong@inbalans.nl


V acature: 

Graag brengen we de volgende                  

vacature onder uw aandacht:  

VRIJWILLIGER DE WIJKWIEG 

In de Wijkwieg zijn dag en nacht vrijwilligers aanwezig die klaarstaan voor moeder en baby.  
Deze vrijwilligers vormen een team dat onmisbaar en toegewijd is. De vrijwilligers hebben 
een professionele achtergrond of veel ervaring.  
Heb jij bijvoorbeeld als hobby tekenen, kleding naaien, tuinieren of koken? Hoe geweldig is  
het om een moeder daarvoor te enthousiasmeren? 
Kortom de vrijwilliger zet zijn of haar kwaliteiten in bij de Wijkwieg.  
De taakomschrijving: 
- Een schone wijkwieg: je zorgt en leert (met) de moeder(s) hoe je de huishoudelijke  
taken gestructureerd en goed uitvoert, je leert moeders hoe zij hun eigen kamer 
schoonhouden, maar draagt samen zorg voor de algemene ruimtes.  
- Je biedt ondersteuning van de moeder in de persoonlijke verzorging van de moeder  
en de baby 
- Je assisteert bij het samenstellen, inkopen en maken van gezonde groepsmaaltijden  
- Je assisteert bij groepsactiviteiten 
- Je rapporteert bijzonderheden uit je dienst in het rapportagevolgsysteem.  
- Je draagt aan het einde van je dienst over aan je volgende collega.  
- Je ondersteunt de moeder als ‘moeders onder elkaar’, om tot steun te zijn in de  
praktische en dagelijkse bezigheden van deze kwetsbare moeders.  
- Je hebt geen inzicht in het dossier dit i.v.m. de privacy van moeder.  
- De vrijwilligers dienen op een respectvolle manier met de moeder en haar kind om te  
gaan, zonder de zorg voor het kind over te nemen 
Persoonlijke vaardigheden: 

- Je bent integer, stressbestendig en betrouwbaar 
- Je past algemene afspraken over hygiëne en gezonde voeding toe  
- Je kunt goed samenwerken met anderen en bent bereid leiding te ontvangen  
- Je beschikt over goede sociale en communicatieve eigenschappen 
Afspraken: 
- Je onderschrijft de visie, normen en waarden van Stichting De Wijkwieg.  
- Je respecteert andere culturen, opvattingen en geloofs- en/of levensovertuigingen. 
- Je komt de gemaakte afspraken over inzetbaarheid op basis van het rooster na  
- Je overlegt een verklaring omtrent gedrag (VOG) 
- Je bent 21 jaar of ouder 
- Je tekent de gedragscode 
Heb je interesse of wil je meer informatie kijk op onze website:  www.wijkwieg.nl  

Contactpersoon: Alien Alien@wijkwieg.nl 

Telefoon: 085 006 76 00 

U kunt via de mail of telefonisch contact met ons opnemen.  

Voor alle kernen is het mogelijk om een persoonlijk gesprek op afspraak te maken. 

Telefoon:   06-23730483 ( iedere dinsdag tussen 10:00-12:00 uur )   

Website:     www.welzijnzwartewaterland.nl 

Mail:    vrijwilligerswerkzwartewaterland@ijsselheem.nl  

http://www.wijkwieg.nl/
mailto:Alien@wijkwieg.nl
http://www.welzijnzwartewaterland.nl
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