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SWOC staat klaar voor welzijn van ouderen
Stichting Welzijn Ouderen Cuijk, 
afgekort SWOC, organiseert 
activiteiten voor het welzijn van de 
ouderen in de gemeente Cuijk. Aan 
het woord zijn twee bestuursleden 
van SWOC: Bert van der Wielen, 
voorzitter en portefeuillehouder 
activiteiten en Jeanne Bardoel, 
portefeuillehouder welzijn. 

Door Lidwien Buné

Bert: “SWOC is er voor senioren. Wij 

bieden voorzieningen aan voor hen: 

Bewegen voor ouderen (MBvO) 

zoals bijv.: (zit)gym, volksdansen, 

countrydance, oud-fit, zwemmen, 

koersbal, maar ook zingen, toneel 

en inloopsoos. Wij werken veel 

samen met de afdelingen van KBO 

waarmee wij gezamenlijk o.a. 

biljarten, kaarten, bingo’s, kienen en 

sjoelen faciliteren. Het doel is 

voorkomen dat ouderen vereenza-

men door ze uit hun sociale 

isolement te halen. Dat doen wij 

door ‘Tafeltje Dekje” (elke dag een 

heerlijke warme maaltijd), de 

telefooncirkel (dagelijkse controle), 

aanwezigheidshulp (een dagdeel 

van de mantelzorger wordt 

overgenomen), vervoersdienst 

(ritten naar en van activiteiten van 

SWOC en KBO)”. Alle diensten 

worden door vrijwilligers gedragen. 

Jeanne Bardoel was al bekend met 

vrijwilligerswerk voordat ze bij 

SWOC ging werken. Jeanne: “Ik wil 

graag iets nuttigs doen voor de 

gemeenschap. Ik beheer bij SWOC 

de portefeuille Welzijn. Ik ben de 

schakel tussen de ouderenwerkers 

en het bestuur op het gebied van 

Tafeltje Dekje; aanwezigheidsbezoe-

ken; telefooncirkel; welzijnsbezoe-

ken en activerend huisbezoek. Er 

zijn zo’n 40 goed opgeleide 

aanwezigheidshulpen die eens per 

week een bezoek afleggen bij een 

aangewezen persoon.

Deze mensen worden door Sociom 

en IBB (individuele belangen 

behartiging) aan ons doorgegeven. 

Bij elke activiteit zitten een of twee 

contactpersonen van SWOC die 

bekijken of iemand hulp nodig heeft. 

Ook zij geven hun bevindingen door 

aan Sociom. Momenteel zijn er ruim 

700 deelnemers aan de activiteiten. 

Zo’n 330 vrijwilligers en 12 professio-

nele (sport)docenten die bij en/of 

voor SWOC werkzaam zijn. Er zijn 

altijd nieuwe vrijwilligers nodig om 

de activiteiten draaiende te houden.”

Heeft u interesse in vrijwilligerswerk, 

dan kunt u zich aanmelden bij de 

vrijwilligersvacaturebank van 

Sociom: www.sociom.nl/vrijwilli-

gerspunt/vacaturebank

CUIJK | Zo’n 20 jaar geleden las 
Astrid van der Meer een artikel in 
De Gelderlander over het project, 
waar zij nu nog steeds volop mee 
bezig is: het maken van goed 
gevulde schoenendozen voor de 
stichting ‘Actie4Kids’, voor 
kinderen in Roemenië, Oekraïne en 
Afrika. 

Door Josje Goos en Lidwien Buné

“Het is ón-vóór-stélbaar hoe weinig 

deze mensen hebben. Kinderen 

hebben niets, geen leermateriaal, 

geen speelgoed, niets. Potloden, 

gummetjes, puntenslijpers, balpen-

nen, schriften en schrijfblokjes zijn 

heel belangrijk, anders kunnen ze 

gewoon niet naar school. Daarom 

zijn ze ontzettend blij als ze een 

schoenendoos krijgen vol met 

schoolspullen en knikkers, kralen, 

sieraden, kleurpotloden (geen 

viltstiften, die drogen uit), schets-

boekjes, kleine popjes en poppenk-

leertjes, knuffeltjes, autootjes, etc., 

etc., etc. Ook toiletartikelen als 

zeep, shampoo en tandpasta zijn 

zeer welkom. 

Ik verzamel deze spullen en die 

gaan in vrolijk beplakte standaard 

schoenendoos (geen andere doos). 

Eens per jaar, in november lever ik 

de verzamelde gevulde dozen in bij 

bovengenoemde stichting (www.

actie4kids.org), toentertijd in 

Nijmegen, laten in Dodewaard en 

nu in Ochten. In januari worden alle 

dozen door vrijwilligers gecontro-

leerd, zo nodig bijgevuld met door 

mij aangeleverde spulletjes tot er 

echt niets meer bij kan. Die worden 

in een vrachtwagen geladen die ze 

naar de bestemming rijdt. 

In Roemenië is er een grote 

behoefte aan gebreide spullen als 

dassen, mutsen sokken, truien, 

vesten en dekens. Daar gaan ook de 

grotere poppen en knuffels, die niet 

in een schoenendoos passen, naar 

toe. Ook aan babykleding is een 

zeer grote behoefte. De stichting 

‘Pacea-Domnului’ (www.pacae-

domnului.com) zorgt er voor dat die 

spullen op de juiste plek terechtko-

men. Mijn man rijdt gemiddeld één 

maal per maand met een overvolle 

auto naar het inleverpunt voor 

Roemenië in Someren.”

‘On-vóór-stélbaar hoe 
weinig deze mensen 

hebben’

“Ik heb in de omgeving zo’n 65 

enthousiaste dames die hiervoor 

breien: poppenkleertjes en knikker-

zakjes voor in de schoenendoos, en 

voor Roemenië de warme gebreide 

kleding. De meeste dames breien in 

clubverband, gezellig om de tafel 

met een kop koffie of thee. Ze 

weten waarvoor ze breien. Het mes 

snijdt aan twee kanten: voor de 

mensen die breien en de mensen 

waarvoor ze breien. Het is duidelijk 

dat breigaren zeer welkom is. Ik ga 

geregeld naar de dames toe om 

garen aan te vullen en gebreide 

spullen op te halen, we kennen 

elkaar. 

Ik koop veel zelf, daar gaat behoor-

lijk wat geld in zitten, maar dat is 

mijn goede doel. Als ik op rommel-

markten of in de kringloopwinkel 

iets zie liggen, dat geschikt is voor 

‘de doos’ dan koop ik dat en vul 

mijn voorraad bij. Zeer blij verrast 

was ik toen ik een keer bij de 

kringloop een tas vol poppen had 

verzameld, een mevrouw bij de 

kassa spontaan aanbood om voor 

mij alle poppen af te rekenen. Ze 

wist waarvoor het was, wij hadden 

elkaar gesproken, en vond het een 

heel goed doel.”

Naast deze tijdverslindende ‘hobby’, 

schildert Astrid niet onverdienstelijk, 

op vakantie vooral met airbrush-inkt 

op aquarelpapier en altijd buiten op 

locatie. Hier deelt zij een atelier met 

nog twee anderen. Eens in de week 

leidt zij als vrijwilligster een schilder-

club in Mill, zij wandelt regelmatig 

met iemand die in een rolstoel zit. 

Ook verzamelt ze kleine kerstgroep-

jes. Na sinterklaas gaat de verzame-

ling mooie spullen de kamer uit en 

daarvoor komen de van de zolder 

gehaalde kerstgroepjes in de plaats. 

Overal in haar werkkamer staat 

schilder- en knutselmateriaal en 

staan er dozen, zakken en tassen vol 

spullen voor de schoenendozen. “Ik 

vind het gewoon heel leuk om te 

doen, nog steeds, het geeft veel 

voldoening. En nee, zelf ben ik er 

nooit naar toe geweest.” Hebt u veel 

spullen als garen, popjes, schrijfma-

teriaal e.d. liggen waarvan u het 

jammer vindt om zomaar weg te 

doen, denk dan aan bovenstaande 

projecten. Astrid van der Meer wilt u 

graag hierover inlichten.

U kunt hiervoor mailen naar 

astridvandermeer@gmail.com. 

 

Een zolder vol schoenendozen
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Astrid van der Meer tussen de spulletjes in haar werkkamer.

Bert van der Wielen (voorzitter) en Jeanne Bardoel, portefeuillehouders 

Activiteiten resp. Welzijn.

Einde-Plat-Pensioen

Alle hens van dek. We zijn zonder 

averij de Maasdriehoekhaven 

binnengevaren en hebben onder 

het toeziend oog van haven-

meester Martijn ordentelijk aan 

de kade afgemeerd. De kluts is 

teruggevonden dus: met volle 

kracht vooruit. Genoeg om over 

te schrijven.

Om te beginnen: het einde der 

tijden zou nakend zijn. Dat schijnt al 

eeuwen zo, maar Ruinerwold laat ons 

daarover weer eens diep nadenken. Nu 

schijnen volgens De Telegraaf honderdduizenden Nederlanders dat einde 

te zien naderen, dus wordt het – geheel naar de tijdgeest – duidelijk tijd 

voor een raadplegend referendum.

Een ander nieuwsfeit dat onlangs opdook was ook heel opvallend: een 

kleine één procent van de Nederlanders, 0,9 procent om precies te zijn, 

denkt dat de aarde niet rond is maar plat. Eind september is hierover in 

Amsterdam een diepgravend congres gehouden. Het idee van een platte 

aarde bezorgt mij fobieën. Als ik Mill of Grave voorbij ben gereden, word ik 

namelijk reuze zenuwachtig niet over het randje te vallen. “En waar blijf je 

dan, zo is het toch meneer?”, zongen ze al in “Ja zuster, nee zuster”. Waar 

kan ik terecht voor een degelijke en fatsoenlijke schadevergoeding voor dit 

psychisch gevaarlijke onrecht?

En laten we het dan ook maar eens over onze pensioenen hebben. Laten 

we om zo te zeggen maar eens een Koolmeesje doen. De strenge 

preciezen (o.a. de bovenbaas van De Nederlandsche Bank) stellen ons een 

korting van wel 10% in het vooruitzicht. De rekkelijken (een sympathieke 

groep van een roedel deskundologen) vinden dat idioot.

Wat nu? Ik zou zeggen: op naar het Malieveld. Het is daar inmiddels wel 

een agrarische modderpoel (advies: laarsjes aan!), maar vooruit. Tractoren 

hebben we niet. Nou ja, natuurlijk wel een fiets of een rollator of een 

scootmobiel, misschien een enkel autootje. Hoe stikstofemissievriendelijk! 

En laten we dan wel wezen: met z’n allen op de snelweg, dan bepalen wíj 

het tempo. En denk erom: op de borden uitsluitend beschaafde boze 

leuzen en geen doodskisten. Je moet de goden natuurlijk niet verzoeken.

Wat leven we toch in een fantástisch land.

VAN VELDEKE
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