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Go Nieuws is een gratis uitgave van de SGO en verschijnt elk kwartaal. Dit is jaargang 24 nummer 1. De
SGO (Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe) is een gespreks– en overlegpartner voor mensen met
een handicap in de gemeente Overbetuwe, een gemeente met 11 dorpskernen. Het platform wijst gemeente, organisaties en instellingen op zaken die de integratie van gehandicapten in de samenleving belemmeren. Uitgangspunt is dat iedereen volwaardig aan het maatschappelijk leven deel moet kunnen nemen.
Secretariaat SGO
Ton Overkamp
Zülpichhof 6
6662 CC Elst (Gld)

T: 0481-37 60 40
E: secretaris@sgo-overbetuwe.nl
I: sgo-overbetuwe.nl

Bestuur SGO
Func e
Voorzi/er
Secretaris
Penningmeester
Zwemmen en scholenproject
Nieuwsblad, website en toegankelijkheid
Bestuurslid
Bestuurslid
Contactpersoon Herveld/
Andelst en scholenproject
Contactpersoon Ze/en
Contactpersoon Driel
Contactpersoon Heteren
Contactpersoon Oosterhout
Contactpersoon Randwijk
Contactpersoon Valburg

Naam verantwoordelijke
Theo Bus
Ton Overkamp
Marco Verschoor
Dickie Heij
Jeanne Verdijk
Willeke Franken
Vacature

Telefoonnummer
06-57802102
0481-37 60 40
0481-37 17 80
0481-37 26 17
0481-37 65 95
0488-45 48 83

Ans Selman
vacant
André Ladestein
Lia van de Kaa
vacant
vacant
Francoise Vaartjes

0488-45 42 84
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Van de bestuurstafel
Aangezien de voortgang van onze acJviteiten nogal beïnvloed wordt door Corona besteed ik in dit stukje
elke keer even aandacht aan de stand van zaken. Door de grilligheid van het verloop en de steeds niet uitkomende verwachJngen is het onderhand wel erg lasJg hier iets zinvols over te zeggen. Zo lijkt het virus
bedwongen en lijken we weer alles te mogen om vervolgens binnen een paar weken geconfronteerd te
worden met het terugdraaien van afgeschaNe maatregelen. Kortom, mijn wens in het vorige blad een virusvrije zomer te mogen genieten is niet echt uitgekomen. Er mag wel veel maar bij alles realiseer je je dat
het virus nog steeds rondwaart. Maar als je het dan oploopt word je veelal minder ziek en beland je niet in
het ziekenhuis. Maar het blijN oppassen geblazen dus!
Vanwege de verruiming van de maatregelen hebben we toch weer een eerste bestuursvergadering gehouden voor de zomervakanJe. Het was ﬁjn elkaar weer eens te ontmoeten en niet vooral via telefoon, apps en papier te communiceren.
Tijdens deze vergadering is uitvoerig sJlgestaan bij het project Vire
Hof, met woningen passend bij elke levensfase. Bij het ontwerp van
de buitenruimtes van dit project wordt volgens ons niet goed rekening gehouden met de rechten van de (beperkte) mens. Dit onderwerp zal in ons volgende overleg met de gemeente nadrukkelijk op de
agenda gezet worden. Ten eerste om te bewerkstelligen dat dit niet
meer voor kan komen, vanwege het Universele Verdrag Handicap dat
Nederland in 2016 geraJﬁceerd heeN. Ten tweede om inzage te krijgen in de projectenlijst met alle bouwvoornemens die we onlangs van
de gemeente ontvingen. In principe wordt SGO door gemeente Overbetuwe om advies gevraagd bij elke gemeentelijke nieuwbouw. Over
de lijst beschikken betekent dat er ook een
check is op het aantal nieuwbouwprojecten.
Scholenproject
Een ander belangrijk onderwerp was het scholenproject. Door middel van dit project worden
alle basisschoolleerlingen van groep 7 in Overbetuwe via acJeve voorlichJngsacJviteiten
geïnformeerd over de medemens met beperkingen. De kartrekkers van dit project hebben
het iniJaJef genomen om het sinds jaar en dag
bestaande programma te voorzien van een
nieuwe manier van werken dat kort samengevat een belevingscircuit genoemd zou kunnen
worden.
Ervaren hoe zo’n rolstoel nou werkt.
NAH café
Ook is gesproken over start van het NAH café Overbetuwe. Dit project dat samen met Forte Welzijn invulling gegeven wordt kent een forse toename van het aantal deelnemers. Gelukkig dat dit gebeurt, aangezien er veel mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) zijn. De consequenJe is wel dat er meer
ondersteuners nodig zijn. Gelet op het speciﬁeke karakter van de groep moeten dit vrijwilligers zijn die
bekend zijn met de doelgroep. Die zijn lasJg te vinden. Vandaar ook hier de vraag: beschik je over deze
ervaring en ben je één keer per twee maanden een paar uur beschikbaar neem dan contact op met Jeanne Verdijk (zie blz. 2 in dit blad).
Hou je goed en hopelijk kun je toch terugkijken op een vooral mooie zomer 2021.
Theo Bus
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Alle Sociale Kernteams Overbetuwe zijn verleden jd!
Alle Sociale Kernteams Overbetuwe zijn verleden jd en opgegaan in het

Sociaal Team Overbetuwe: bel 14 0481 en toets 1
Er is één centraal nummer wat je voor alle ‘zorg en welzijn’ vragen kunt bellen:
14 0481 toets 1
Iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 8.30 - 13.00 uur. Bel je na 13.00
uur dan wordt er een terugbelverzoek voor je gemaakt. Je wordt binnen 24 uur
teruggebeld. Je kunt ook mailen naar: sociaalteam@overbetuwe.nl
De inloopspreekuren in Elst, Herveld en Ze/en zullen in september (mits Corona
dit toelaat) weer van start gaan. Het spreekuur op de woensdagmiddag op het
Ambtshuis van de gemeente gaat nog niet door. Voor actuele info, kijk op
www.overbetuwe.nl
Wie werken er in het STO?
In het Sociaal Team Overbetuwe (STO) werken hulpverleners, opbouwwerkers, WMO-consulenten,
Jeugdconsulenten en vrijwilligers. Het Sociaal Team is goed op de hoogte van lokale organisaJes en
iniJaJeven.
Hoe ziet de ondersteuning van het STO eruit?
Het allereerste contact met de
Een klein deskundig team func oneert als voorportaal van STO:
gemeente waarin je je zorgvraag stelt,
•
neemt de telefoon op,
wordt door een deskundig team
•
screent zorgvuldig uw zorgvraag,
gescreend. Zij schakelen de juiste
•
beoordeelt door wie je verder wordt begeleid
persoon van het Sociaal Team voor je in.
Het
Sociaal
Team Overbetuwe bestaat uit mensen van de
Er wordt bekeken wat je zelf kunt doen,
Gemeente afdeling Jeugd, Wmo, Werk & inkomen
waar mensen uit je omgeving bij kunnen •
•
Organisa es zoals MEE, Forte Welzijn, Santé
helpen en waarbij je eventueel
professionele hulp nodig heeN. Als je
naast de hulp van het Sociaal Team nog andere zorg nodig heeN, brengen zij
je in contact met de juiste organisaJes. Het streven is om in de toekomst
zoveel mogelijk een en dezelfde consulent toe te wijzen.
Met wie werkt het STO samen?
De mensen van het STO werken samen met scholen, huisartsen,
zorgorganisaJes, bewonersgroepen, vrijwilligers, kerken, wijkplaPorms en
dorpsraden, Mantelzorg Overbetuwe, Overbetuwevoorelkaar.nl (zorgplein
voor hulpvragers en hulpbieders), Onsoverbetuwe.nl (digitaal dorpsplein),
Algemene Hulpdienst Elst, Heteren Sociaal en alle andere organisaJes die
iets voor de bewoners betekenen.
Wat als ik een cliëntondersteuner nodig heb?
Ook daarvoor kun je bij het Sociaal Team terecht. MEE kan worden
ingeschakeld als onaQankelijk cliëntondersteuner die je bijvoorbeeld bij een
Keukentafelgesprek kan bijstaan.
Waar kan ik nog meer terecht?
Je kunt ook zonder inschakeling van het Sociaal Team terecht bij je huisarts,
consultaJebureau, welzijnswerk en andere hulpverleners waar je vroeger al
heen ging.
Bron: www.overbetuwe.nl
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Spor ef bezig
Voetballen doe je bij S.V. Spero Voetbal+
Voetbal+ is de afdeling bij Spero die, binnen de gemeente Overbetuwe, mogelijkheden biedt om op aangepaste wijze te voetballen. Een team van trainers, begeleiders en verzorgers geeN persoonlijke aandacht aan de voetballers. Dit is een
heel goed uitgangspunt om binnen de eigen mogelijkheden te kunnen sporten.
Sinds de oprichJng in 2016 is het ledenaantal gegroeid. Het team Voetbal+ bestaat uit enthousiaste voetballers van 8 tot 56 jaar.
De trainingen vinden elke vrijdagavond van 18.00 tot 19.00 uur plaats bij S.V. Spero op een kunstgrasveld.
Door sponsoring heeN het team de beschikking over een rijkdom aan ballen, hesjes en spelmateriaal.
De begeleiders kijken bij de intake wat de voetballer aankan. Het doel is sociaal samenzijn en bewegen.
Het gaat niet om winnen of verliezen maar om te ontwikkelen, groeien en elkaar beter leren begrijpen.
Goede uitleg staat voorop. Voor de ouders gelden er strakke regels, zoals niet betreden van het veld.
www.svspero.nl

Wie is Daan Jansen?
Wie is Daan?
Daan is 13 jaar, vanaf het begin lid van S.V. Spero Voetbal+ en woont in Elst. Hij
gaat op de ﬁets naar school De Vlinderboom in Bemmel.
Wat is je posi e in het el5al? En je sterke punten?
Daan is aanvallende middenvelder, tweebenig en heeN een goed schot. In de afgelopen 4 jaar heeN Daan voetballend en persoonlijk een sterke ontwikkeling doorgemaakt.
Wat doe je zoal jdens de training?
Warming-up met pionnen schieten, dribbelen, op doel schieten en onderlinge parJjen.
Hoe fana ek is Daan?
Daan gaat alJjd naar de training, in weer en wind. Door de week voetbalt hij samen met vriendjes op een
trapveld.
Wat vind je leuk in het team van Voetbal+?
Er worden leuke acJviteiten georganiseerd.
Bowlen in februari. Zaalvoetbal in december en Sinterklaas. Eén keer per jaar naar Vitesse.
Wat is je favoriete club en welke lievelingsspeler?
Dat zijn Vitesse en Oussama Tannane vanwege de mooie traptechniek. Dat heeN Daan zelf ook.

Op 30 augustus is het zwemmen weer gestart!
Nieuwe zwemmers (met lichamelijke beperking en hun eventuele begeleider) zijn van harte
welkom.
Kom op een maandag tussen 11.00 en 12.00 uur gerust een keer in zwembad de Helster in Elst kijken of
proefzwemmen. Er zijn tal van voorzieningen om van het zwembad gebruik te maken zoals een badliN,
badrolstoel, grote kleedkamer en allerlei drijfmiddelen. Bovendien zijn er veel vrijwillige begeleiders die
dit uur zorgen dat alles soepel en veilig verloopt. Een
aantal zwemmers drinkt na het zwemmen in de Oase
(kanJne) nog gezellig een kop koﬃe.
Op maandagmorgen mag je met je parkeerkaart op verzoek bij de deur parkeren.
De Meedoenregeling van de gemeente Overbetuwe is
van toepassing voor het zwemmen.
Bel Dickie 0481-372617 voor meer informaJe of kijk op:
www.ez-pc.nl/afdelingen/zmT.html
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Deel je zorg
Deeljezorg.nl is een iniJaJef van MantelzorgNL en is bedoeld
voor mantelzorgers. Op dit plaPorm kunnen mantelzorgers met
elkaar in gesprek, verhalen delen en vragen stellen. Het is een
plek voor herkenning en erkenning.
“Soms helpt het om gewoon even je ei kwijt te kunnen en je zorgen te delen. Dat kan natuurlijk alJjd met een van de medewerkers van de Mantelzorglijn. Daar helpen
we mantelzorgers graag. Maar soms is het ook ﬁjn om met andere mantelzorgers te praten. Onderling
heb je soms aan een half woord genoeg.” Aldus Janine van de Mantelzorglijn.
Op Deeljezorg vind je meerdere groepen zoals:
•
NAH & mantelzorg
Iemand in je nabije omgeving heeN een ongeval, beroerte, herseninfarct of bijvoorbeeld een hersenoperaJe gehad. En is alles nu anders dan voorheen. Hersenletsel heeN ook een behoorlijke invloed op de
naaste omgeving. In deze groep tref je andere NAH-mantelzorgers!
•
Mantelouders
Zorg jij voor jouw kind? En wil je hierover met andere mantelouders praten? Dan is dit dé groep voor jou.

Obstakels gemeente Overbetuwe
Helaas zit er alsmaar geen schot in de aanpak van de door ons ruim
een jaar geleden gemelde vele obstakels op diverse plekken in de gemeente.
Veel beloNes en veel wisselingen van ambtenaren later zijn er slechts
sporadisch wat kleine zaken opgelost.
De ‘Makkelijk Melden’ App op de gemeentesite werkt, maar wat wordt
er überhaupt mee gedaan?

Special Kids Day 2022
Door de situaJe rondom het Coronavirus wordt het het feest verplaatst naar
een nieuwe datum in 2022. Eind dit jaar pakken we de organisaJe weer op.
LocaJe: Familiehuis t Lingeveld,
Grote Molenstraat 108 in Elst

Scootmobiel puzzeltocht 2021
Op 29 augustus jongstleden vond de 7e ediJe van de fotopuzzeltocht plaats.
Het startpunt was in ’t Knooppunt, het spiksplinternieuwe MulJFuncJonele
Centrum van Valburg. Het was een gezellige tocht die dit jaar uit twee routes
van 5 km bestond. De koﬃe, appeltaart en tussendoor pannenkoeken zijn
ondertussen vaste prik die gewaardeerd worden. Andreas zorgde weer voor
de puzzels en fraaie prijzen. Alle foto’s zijn op de website te vinden.

Helaas, helaas, het Special Sports Event 2021 gaat niet door!
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Wonen
Corrie woont al 55 jaar met plezier in ZeAen
Na het plegen van een belletje wilde Corrie met alle plezier iets vertellen over haar thuis, haar woning.
Net getrouwd kochten haar man (wiskundedocent) en zij (onderwijzeres) 55 jaar geleden hun huis midden
in Ze/en. Ze kregen in heel korte Jjd vier kinderen, een zoon (nu 58) heeN een verstandelijke beperking
en woont nog thuis. De andere drie kinderen wonen redelijk in de buurt en schieten geregeld te hulp. Helaas is haar man een paar jaar geleden overleden. Corrie woont er nog steeds, heeN het goed naar haar
zin. Alle voorzieningen zijn in de buurt, zoals scholen en winkels, en in de ‘Loohof’ is genoeg te doen.
Tijd te kort
In de loop van de jaren onderging Corrie vanwege een aangeboren heupdysplasie meerdere
heupoperaJes. Ze was een periode ernsJg ziek
waarna ze moest revalideren. Haar man mantelzorgde al die Jjd. Zo zijn er in haar huis langzaamaan wat meer voorzieningen gekomen, met
soms wat hulp van de thuiszorg. Inmiddels is die
zorg niet meer nodig en redt Corrie zich ondanks
haar afgenomen mobiliteit prima. En meer dan
dat, ze kookt graag en met haar rollator haalt ze
haar dagelijkse boodschappen, immers het is ﬁjn
om zelf je spullen te kunnen uitzoeken. Ze speelt
op haar mobiel spelletjes Wordfeud met haar
kleinkinderen, ze leest boeken en kranten, puzzelt en gebruikt haar tablet. Ze komt elke dag
Jjd te kort.
Aanpassingen
Een ergotherapeut uit Ze/en gaf advies over
leuningen, beugels en aanpassingen in de douche en bij de verhoogde wc. De trap gaat ze nu
op met behulp van twee leuningen. Een van haar
zonen woont in de buurt en verleent hand- en
spandiensten, zo heeN hij alle drempels (naar keuken, toilet en zijkamer) van afgeschuinde balkjes voorzien zodat ze er makkelijker met de rollator overheen kan rijden. Ze heeN alJjd heel graag geﬁetst, jammer genoeg was dat volgens de gemeente geen opJe, maar ze heeN nu een scootmobiel waar ze af en toe
mee op pad gaat.
Hulp van des jds is vriendin nu
Twee keer per week heeN ze huishoudelijke hulp. Heel bijzonder is dat dezelfde mevrouw ook 50 jaar geleden bij hen heeN gewerkt toen de kinderen nog jong waren. Inmiddels beschouwt Corrie haar meer als
een vriendin, ze hebben het erg gezellig. Bovendien woont deze zevenJgjarige hulp niet zo ver van haar
vandaan, Corrie kan haar alJjd bellen als het nodig is.
Harts kke tevreden
Als ik haar vraag of er dingen zijn die ze mist of graag anders had gezien blijken die er niet te zijn, ze is op
dit moment zeer tevreden.
Hooguit zou ze iets betere drempelovergangen in huis willen hebben zodat ze haar met boodschappen
beladen rollator niet meer over de drempel hoeN te Jllen…..
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Dickie bedankt!
Na vele jaren als vrijwilliger/coördinator van ons
Scholenproject ‘Gehandicapt en Toch Gewoon’,
heeN Dickie Heij besloten om te stoppen. Dickie
heeN zich alJjd volledig voor het project ingezet.
Vorig jaar werd ze terecht beloond met een ‘lintje’.
Tijdens de ochtenden op bijna alle basisscholen
van de Gemeente Overbetuwe heeN Dickie heel
veel kinderen laten ervaren hoe het is als je een
lichamelijke of visuele beperking hebt. Bij Dickie
legden de kinderen na uitleg een parcours af met
een rolstoel of met een geblindeerd brilletje op en
een blindenstok in de hand.
Dickie bedankt, namens de vrijwilligers van het
scholenproject en het bestuur van SGO.
Ans Selman.
Scholenproject vernieuwd
Nu Dickie stopt wordt het Scholenproject gelukkig
wél voortgezet. Een aantal nieuwe maar ook de
vaste vrijwilligers gaan verder. Na de verplichte
‘stop’ door corona wil deze groep wanneer het
weer mag ook met allerlei ideeën aan de slag.
Opslag, vrijwilligers én vervoerder
Inmiddels zijn we ook op zoek naar een ruimte
waar de spullen van het scholenproject kunnen
staan: twee kleine (vouw)rolstoelen, een rollator,
een viertal plasJc dozen met educaJemateriaal en
hulpmiddelen, wat kleine rolletjes vloerbedekking
(de blindenbaan) en een houten rolstoelplateau
met een losse oprijplaat.
Vrijwilliger worden?
Wil je als vrijwilliger regelmaJg een
woensdagochtend aanhaken? Of
wil je helpen om de spullen en/of
mensen naar of van de deelnemende scholen te brengen en te halen?
Neem voor info contact op met
Ans Selman
0488-454284
Riekie Brugmans 0481-376138
Francoise Vaartjes 06 11062315
Wist je dat …
het Scholenproject ‘Gehandicapt en toch Gewoon’ al in 2000 gestart is? En dat er een aantal vrijwilligers
sinds het eerste jaar al meehelpt? En er dus een hele generaJe Overbetuwse mensen als kind al deelgenomen heeN aan het project? Wat is jóuw herinnering? Laat het ons weten…
Misschien een goede reden om een handje te komen helpen?
Je bent meer dan welkom!
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Wonen
Woons ch ng Valburg: in gesprek met Sietske
We hadden contact met Sietske Vrieling,
coördinator Team Wonen bij WoonsJchJng
Valburg met een aanbod van 1225 woningen in de
Overbetuwe. Hiervan is een aantal woningen
gelijkvloers en een aantal mulJfuncJoneel.
WoonsJchJng Valburg is niet verbonden met
Entree maar heeN een eigen aanbodsysteem.
In Ze/en is in december 2020 het ‘Hof van Ze/en’
opgeleverd met 18 gelijkvloerse appartementen en
Gelijkvloerse woningen in de Pr. Margrietstraat Ze1en
3 mulJfuncJonele woningen waar in principe de
mensen met een medische indicaJe en doorstromers van WoonsJchJng Valburg voorrang kregen. Er zijn
nieuwe projecten gepland, kijk hiervoor regelmaJg op: Projecten - WoonsJchJng Valburg (wstvalburg.nl)

“Schrijf je al jd (nu al) in bij de wonings ch ngen, ook als je een koopwoning hebt,
zodat je inschrij-ijd opbouwt”
Inschrijven kost niets, je moet wel een account aanmaken. De toewijzing van een woning geschiedt
namelijk op basis van een aantal voorwaarden. Soms is er urgenJe (vanuit gemeente/Wmo) maar ook de
inschrijfduur, het inkomen en of je een ander huurhuis achterlaat zijn daarbij bepalend.
Als je een aangepaste woning zoekt moet je zelf bijhouden wat het aanbod is en zelf reageren tot je aan
de beurt bent.
De gemeente heeN een centrale rol. Bij het Wmo-loket wordt vastgesteld of er aanpassingen nodig zijn in
de huidige woning, of dat een verhuizing naar een aangepaste woning noodzakelijk is (indicaJestelling).
Alles wat mensen bij een bouwmarkt kunnen kopen wordt niet vergoed, bijvoorbeeld beugels naast het
toilet. Meestal krijgen mensen een indicaJe voor een levensloopgeschikte woning. In zeer urgente
situaJes is er overleg tussen woonsJchJng en gemeente zodat een vrijgekomen woning direct wordt
toegewezen.
Voor de verhuur van bijzondere woonvormen werkt de WoonsJchJng Valburg samen met SJchJng
Philadelphia Zorg. Het betreN woningen voor mensen met een licht tot maJg verstandelijke beperking.
Het aanbieden en verhuren van deze woningen wordt
door de SJchJng Philadelphia zelf verzorgd. De
woningen liggen aan De Grip in Ze/en.
Kijk voor meer informaJe op: www.philadelphia.nl
Huurders van WoonsJchJng Valburg, ouder dan 60
jaar krijgen voorrang bij het verhuizen naar een
gelijkvloerse woning. Ook krijgen zij € 500,verhuiskostenvergoeding en mogelijk huurkorJng.
Kijk voor informaJe op:
60+ en verhuizen, Ik huur - WoonsJchJng Valburg
(wstvalburg.nl)

Mevrouw woont in een gelijkvloerse huurwoning

Geïnteresseerd in een afspraak met een woonadviseur?
Neem dan contact op met Sietske Vrieling. Dat kan door een email te sturen naar s.vrieling@wstvalburg.nl
Of lees het blad van de woonsJchJng: Zomeruitgave Woonjournaal-JUN2021.pdf (wstvalburg.nl)
WoonsJchJng Valburg: www.wstvalburg.nl
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Wonen
Wonen in een huurhuis van Vivare
We kregen de vraag wat wij doen voor mensen met een lichamelijke handicap. Een leuke vraag waar we
natuurlijk graag antwoord op geven!
Wij hebben met de gemeente Overbetuwe twee afspraken gemaakt. Deze helpen je bij het vinden van
een geschikte woning:
1.
De gemeente kan mensen met een lichamelijke handicap voorrang geven bij een geschikte woning.
Van de gemeente ontvang je in dat geval een brief. Deze brief kun je opsturen of e-mailen naar Vivare of WoningsJchJng Heteren. Handig is om hierbij je inschrijfnummer te vermelden. Zij zorgen
ervoor dat je dan voorrang krijgt bij de geschikte woningen. Vivare heeN twee soorten woningen
die geschikt zijn:
a. woningen om oud in te worden (levensloopgeschikt)
b. woningen voor rolstoelen.
2.
Komt er een woning met aanpassingen vrij? Wij laten dit aan de gemeente weten. De gemeente
neemt dan contact op met mensen met een lichamelijke handicap. Zo weten zij dat de woning vrij
is. Daarnaast staan onze woningen alJjd drie dagen lang beschikbaar, maar in dit geval zeven dagen. Op deze manier heeN de gemeente extra Jjd om mensen te bereiken. Tot slot ze/en wij in de
advertenJe welke aanpassingen de woning precies heeN.

Sociale woning huren gaat via Entree en Woons ch ng Valburg
Als je een sociale huurwoning zoekt, dan schrijf je je in bij Entree (www.entree.nu). Bij Entree zijn bijna 20
woningcorporaJes in de regio Arnhem-Nijmegen aangesloten. Samen verhuren zij ruim 90.000 woningen.
Niet alle verhuurders in de regio bieden hun woningen aan via Entree. Woningen in Andelst, Hemmen,
Herveld, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en Ze/en kun je vinden via WoonsJchJng Valburg
(www.wstvalburg.nl).
Meer informa e
Meer informaJe over het huren van een geschikte woning staat op www.entree.nu/hoe-werkt-het/
indicaJewoningen.
Elisabeth Stoeten, CommunicaJe-expert Vivare
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Woningaanpassingen
Financieel
Woningaanpassingen vallen onder de zorgplicht van de gemeente, in het kader van de Wmo. Overigens
betekent dit niet dat de gemeente Overbetuwe alle woningaanpassingen vergoedt.
Woon je in een huurhuis en wordt de huur hoger door de woningaanpassing? Of ben je noodgedwongen
naar een duurdere huurwoning verhuisd? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de ruimere regels voor
huurtoeslag voor mensen die vanwege handicap of ziekte in een aangepast huurhuis wonen.
Meer over ruimere huurtoeslag voor een aangepaste woning.
Woningaanpassingen van a tot z (Vilans.nl)
Als je je afvraagt wat er nodig is om zelfstandig te kunnen wonen, ga je uit van de
beperkingen en problemen, maar ook van
de wensen en (lichamelijke) mogelijkheden. De publicaJe van Vilans is bedoeld
als ondersteuning bij het realiseren van
een woningaanpassing in een zelfstandige
woning voor volwassenen en kinderen.
Deze publicaJe wijst de weg in het traject
dat doorlopen moet worden wanneer je
je woning wilt aanpassen. Met behulp
van het werkblad kun je de problemen en
wensen in kaart brengen. Print het werkblad uit en vul het in. Het ingevulde werkblad kun je gebruiken als
je op zoek gaat naar een passende oplossing en bij het aanvragen van een vergoeding.
Woningaanpassingen_van_a_tot_z.docx (vilans.nl)
Op de website Regelhulp.nl staat veel informaJe over (woon)hulpmiddelen, zorgunits en woonaanpassingen.
Langer zelfstandig thuis wonen in de Overbetuwe
Ouder worden gaat vanzelf. Maar dat doen op een manier
die bij je past, vraagt voorbereiding. Hoe wil je dat je leven
er later uitziet? En wat betekent dit voor nu?
Deze folder geeN antwoorden en prakJsche Jps. Ga in gesprek met je partner, buurvrouw, dochter, zoon of kennis.
De 'folder Fijn Thuis’ kan je hierbij helpen! Je kunt de folder
ophalen bij het gemeentehuis of de bibliotheek, of opvragen
bij Forte Welzijn.
Een Toekomstbestendig Wonen Lening kun je aanvragen als
je je huis toekomstbestendig wilt verbouwen.
Info staat op de website van Overbetuwe.nl, wonen.
Andere handige websites:
www.spierziekten.nl/we/enenregels/woningaanpassingen/
h/p://woningaanpassing.grootveld.net/
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Toegankelijke woningen: een verborgen wooncrisis
Hieronder staan de uitkomsten van de
enquête van juni 2021 over toegankelijk
wonen en woningaanpassingen. De enquête is uitgevoerd door Ieder(in) in samenwerking met de Woonbond.
De uitkomsten van het woononderzoek
maken een verborgen wooncrisis zichtbaar, er is grote woningnood onder huishoudens die zijn aangewezen op toegankelijke woningen.
De uitkomsten van het onderzoek leiden
tot de volgende conclusies:
1.
Veel mensen met een beperking
die huren wonen in woningen met
een maJg of slecht toegankelijkheidsniveau.
2.
Er is een grote vraag naar woningaanpassingen, maar een substanJeel deel (een kwart) van de
vraag blijN onbeantwoord.
3.
Moeten verhuizen in plaats van een woning aanpassen is voor huurders meestal geen oplossing. Er
zijn niet of nauwelijks geschikte huurwoningen voor hen beschikbaar.
4.
Ook voor mensen in een koopwoning is een verhuisverplichJng meestal geen oplossing. Ook voor
hen is er nauwelijks aanbod.
5.
Er is een groot tekort aan toegankelijke woningen voor mensen met een beperking, in het bijzonder
voor jongeren, voor gezinnen en andere meerpersoonshuishoudens.
6.
Er is een grote behoeNe aan vernieuwend woon(zorg)aanbod voor mensen met een beperking.
Lees het hele rapport op www.Ieder(in).nl

Verhuizen?
Wij horen graag je nieuwe woon en/of e-mail adres zodat we het SGONieuwsblad op de juiste plek kunnen afgeven.
Stuur een berichtje naar redacJe@sgo-overbetuwe.nl
of bel de secretaris Ton Overkamp 0481-376040

Ac ef worden bij de SGO?
Kom een keer praten met onze voorzi/er Theo Bus, tel: 06-57802102.
Er is genoeg te doen en we zijn op veel fronten acJef.
We zoeken mensen die aﬃniteit met de doelgroep hebben, ervaringsdeskundigen, projectaanpakkers, meedenkers en doeners.
Kortom er zijn grote maar ook kleinere, afgebakende taken.
Op onze website sgo-overbetuwe.nl vind je onze informaJe.
12
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Lidy (56) woont samen met haar man en hun jongste zoon (21). Dochter Yasmine (19) en de twee oudste zonen (24 en 26) wonen buitenshuis. Yasmine woont door de week op Parc Spelderholt in ‘Het
Koetshuis’. Ze mag daar, als student, maximaal 3 jaar, wonen, werken en leren. Yasmine is bekend met
het syndroom van Albright én Noonan. Voor haar betekent dit dat ze onder andere een verstandelijke
beperking hee5. Lidy vertelt in haar column, hoe het dagelijkse leven eruit ziet van een kleurrijk gezin.
Ken je dat, dat je eigenlijk iets doet, maar het diep
in je hart eigenlijk ook liever niet zou doen als je
de keuze had?
En dat is precies waar dit stukje vandaag over
gaat!
Het is op dit moment vakanJe en dan vind ik het
heerlijk om niets te hoeven doen, geen verplichJngen te hebben of andere beslommeringen. Ik
vind het heerlijk als mijn agenda leeg is en dat ik
de dag in kan vullen met dingen waar ik op dat
moment zin in heb, of de hele dag lekker aanlummelen. Dat herken je waarschijnlijk ook wel? Nou,
voor mij geldt dat precies hetzelfde! Maar……en
hier komen we op het punt dat ik hierboven benoemde, toch zit er niet anders op dan vanavond
toch te vergaderen.
Zoals je weet ben ik, samen met andere betrokkenen, al een Jjdlang bezig om voor onze dochter
een woonvorm van de grond te krijgen. Oﬃcieel
heet het een ouderiniJaJef, omdat het om ouders
van kinderen met een beperking gaat, die dit zelf
organiseren. En dat is nogal een klus, kan ik je verzekeren.

delijkheid voor dagelijkse zorg los te laten.
En dat voelt heel erg goed en ﬁjn, dat kan ik je wel
vertellen. Hoe ik dat weet? Op dit moment woont/
werkt/leert Yasmine op Parc Spelderholt. Al vanaf
de eerste dag, het eerste contact, de eerste
communicaJe, na het lezen van hun missie en
visie, had ik een goed gevoel bij deze organisaJe.
De manier waarop wij als ouders een plek kregen
en krijgen, maar vooral ook de plek die Yasmine
zelf in dit traject krijgt, is zo evenwaardig. Ik heb
het gevoel dat wij met z’n allen voor hetzelfde
doel gaan.

Maar wat het belangrijkste is, we zien
en ervaren dat Yasmine blij- groeien en
dat ze het ﬁjn hee- op deze plek. En dat
wil toch elke ouder voor zijn/haar kind?
Alleen bij Yasmine vergt dat meer
aandacht, jd en begeleiding.
Als je mijn columns al een Jjdje leest, dat weet je
dat we steeds kleine stapjes ze/en in het traject
om het ouderiniJaJef van de grond te krijgen. Na
de vakanJe starten we met het screenen van de
bewoners, waarvan de ouders op dit moment
acJef aan het iniJaJef deelnemen. De
selecJecommissie, onder leiding van een
orthopedagoog, is onaQankelijk. Dat is een heel
bewuste keuze, omdat het belangrijk is om tot een
goede en bij elkaar passende groep komen. Het is
immers de bedoeling dat deze groep voor lange
Jjd met elkaar gaat wonen. Daarom wordt het
huis ook toekomstbestendig!

Wellicht vraag je je af waarom ouders
al die moeite nemen, want er is toch
voldoende aanbod in de gehandicaptenzorg als het gaat om wonen en begeleiding?
Aan de ene kant klopt dat, hier in de regio zijn diverse grote aanbieders, met een zeer divers aanbod. En ja, wij hebben ook met diverse aanbieders
ervaring. En deze ervaringen maken dat wij ervoor
kiezen om een woonvorm neer te ze/en, waarin
wij als ouders voor onze kinderen een plek creëren zoals thuis. En daar zit mijn drive om dit plan
tot een goed einde te brengen én daarin veel van
mijn Jjd en energie te stoppen. Tijd die ik zeker
graag voor andere dingen zou gebruiken, maar ik
kies ervoor om die in dit project te stoppen! Want
ik weet dat als ik voor mijn kind een goede toekomstbestendige plek heb gecreëerd, dat het mij
rust en vertrouwen geeN om de verantwoor-

We hopen met de start van de screening ook
inzicht te krijgen in welk type bewoner er het
beste gaat passen in de open plekken die we nog
hebben. Daarnaast is het ook belangrijk om straks,
als de woonvorm er staat, af te stemmen wie er
het beste gedijt op welke plek. Wie naast wie gaat
wonen en op welke etage. Kortom, als we dit
afgerond hebben hopen we een mooie groep bij
elkaar te hebben.
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Kennismakingsdag poten ële bewoners

Maar wat nog veel belangrijker is, en dat
gaat met wat meer haken en ogen, is het
verkrijgen van een geschikte locaJe.
Want we kunnen de screening, zorg, inrichJng wel mooi bedenken, maar als er
geen plek is, wordt het erg lasJg. Voor
een geschikte plek zijn we aQankelijk van
de gemeente. De gemeente heeN een
woonagenda opgesteld en ons project
sluit daar gelukkig goed bij aan. We richten ons nu in eerste instanJe op het vrijkomende pand van het OBC aan de Mozartstraat. Een pand dat goed past bij
onze missie en visie. We hebben onlangs
contact gehad met het wijkplaPorm en zij staan
ook posiJef tegenover deze opJe voor ons. Het
zou mooi zijn als het huidige, een voor de wijk
gezichtsbepalend, pand behouden blijN en een
andere maatschappelijke bestemming krijgt. Daarnaast wonen in de muziekbuurt relaJef veel
(alleenstaande) ouderen die zelfstandig wonen en
om die reden soms ook eenzaamheid ervaren.
Daarin zien wij mogelijkheden om aansluiJng te

zoeken om het beste in elkaar naar boven te
halen. Maar……zoals gezegd, zijn we hierin
aQankelijk van de gemeente. De gemeente die
zeker met ons meedenkt én posiJef tegenover ons
project staat, maar mogelijk toch liever het OBC
gaat gebruiken als kantoorpand voor het sociale
team. En tja…..is dat zoiets als David tegen
Goliath? Je zegt het maar.
Geniet van de zomer en blijf gezond!
Lidy
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Mevrouw Amy Nagel woont in een Fokuswoning in Elst
Een eigen woning, een eigen voordeur
Er zijn in de Overbetuwe niet veel mensen die Fokus kennen, weten wat dit inhoudt. Amy wil graag dat
hier meer aandacht voor komt. Het was ooit een bewuste keuze van haar om naar een Fokuswoning te
verhuizen. In 1995 werd de diagnose MS bij haar vastgesteld. Met aanvankelijk wat lichte klachten kon ze
in haar huis, desJjds in Hengelo, blijven wonen. Toen dat niet meer ging, verhuisde ze naar een kleinere
woning met veel aanpassingen. Steeds meer
aanpassingen, totdat het eigenlijk ook qua zorg
niet meer haalbaar was. Ze is toen zelf op het
spoor van Fokus gekomen en heeN zich op de
wachtlijst laten ze/en.

Het belangrijkste vindt ze dat ze een
eigen woning en een eigen voordeur
hee- en de regie in eigen handen
houdt.
“En dat je niet aQankelijk bent van wanneer er
zorg komt, dat je zelf bepaalt wanneer en welke
zorg je wilt. Dat geeN vrijheid”, zegt ze.
Fokus is vrijheid, energie overhouden om te
leven
In Roermond kwam de eerste Fokuswoning vrij,
ze is er gaan wonen omdat ze van oorsprong uit
die regio kwam. Maar liever woonde ze in de
buurt van haar dochter en zus die in de Overbetuwe wonen. Ze was dus erg blij toen er ook in
Elst, Westeraam een Fokusproject gebouwd
werd. Amy is heel posiJef over haar ruime, aangepaste, gelijkvloerse woning. Die ruimte heeN
ze hard nodig, alleen al vanwege alle hulpmiddelen die ze dagelijks
In Westeraam is 14 jaar geleden in
gebruikt zoals een JlliN, douchestoel, rolstoel, rollator, aangepaste
de buurt van de Jumbo een aantal
stoel en scootmobiel. Blij dat deze manier van wonen haar de mogeFokuswoningen gerealiseerd, uitlijkheid biedt om zoveel mogelijk zelf te kunnen blijven doen.
eindelijk 18 stuks. Het is een van
de grootste Fokusprojecten in het
Bij de opening desJjds waren er in de wijk nog geen voorzieningen
land. De meeste woningen worden
zoals een supermarkt. Behalve die supermarkt en een frie/ent is er
hier door Vivare verhuurd. In de
jammer genoeg niets bijgekomen. Het viel haar erg tegen dat er vanafgelopen jaren dreigde door beuit de gemeente totaal geen belangstelling voor het Fokusproject
zuinigingen Fokus te verdwijnen,
was/is. Wat ze erg mist is een locaJe in de buurt waar je anderen uit
beleidsmakers waren er niet in
de wijk kunt ontmoeten, een wijkcentrum of iets dergelijks.
geïnteresseerd en er kwamen nergens nieuwe woningen meer bij.
De rit naar het centrum van Elst gaat per scootmobiel. Maar de enige
Gelukkig is dit de laatste jaren
winkels waar ze met scootmobiel naar binnen kan zijn de Aldi, één
weer goed gekomen, dat gee- een
kledingwinkel en de Jumbo’s. Aanvankelijk kon ze nog stukjes met
veel rus ger gevoel, zegt Amy.
haar stok lopen maar dat is niet meer haalbaar.
15
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Mevrouw Amy Nagel, vervolg
Ze gebruikt nu nog een rollator binnenshuis maar ook dat wordt te belastend. Vreemd is dat de gemeente
tot twee keer toe een standaard afwees om haar rollator op de scootmobiel te kunnen vervoeren.
Amy rijdt heel graag met haar scootmobiel door de omgeving, ze geniet echt van het buiten zijn. Een ritje
naar Nijmegen kan nog net met haar scootmobiel, inmiddels 5 jaar oud. Ze vraagt zich af hoe lang de accu
het nog blijN doen… Ze is erg te spreken over Kerstenhulpmiddelen, zij luisteren goed en maken Jjd, denken mee.
‘Wmo-muur’
Wat de Wmo betreN, daar heeN mevrouw heel wat minder goede ervaringen
mee, helaas. Vanuit haar oude maatschappelijke beroep is ze gewend om
heel makkelijk haar verhaal te delen. Helaas is ze afgelopen jaren tegen nogal
wat weerstand aangelopen. Een MUUR zo noemt ze dat wat haar uiteindelijk
zo van streek maakte dat ze besloten heeN het gevecht niet meer aan te
gaan. Haar zoon neemt nu de contacten over.
ADL-zorg Fokus
Zeven dagen in de week 24 uur per dag kan ze om zorg of hulp vragen. Een van haar ADL-ers is Angélique
(foto). Angélique werkt sinds 2,5 jaar bij het Fokusproject en het bevalt haar heel goed. Ze vindt het ﬁjn
om voor cliënten aan de slag te gaan zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Het feit dat er nauwelijks wisseling van bewoners is geeN wel aan dat mensen tevreden zijn, zegt ze. Een bewoner moet wel
voldoende sociaal zelfredzaam zijn. De ADL-ers van Fokus zijn werkzaam vanuit een centrale locaJe in
Westeraam zodat ze snel via een alarm-intercomsysteem bij een cliënt kunnen zijn. Soms best ingewikkeld
omdat ze soms via trappen, omdat ze zelf de liN niet mogen gebruiken, van het ene appartement op vier
hoog naar het andere appartement op twee hoog worden geroepen.

Fokus, iets voor jou?
Vrijheid en gewoon wonen en leven met een fysieke beperking of handicap. Fokus maakt het mogelijk. De
medewerkers van Fokus verlenen assisten e bij algemene dagelijkse levensverrich ngen (ADL), zoals aanen uitkleden, toiletgang en eenvoudige verpleegtechnische handelingen. De cliënt bepaalt wanneer, waarbij en hoe. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zo houdt de cliënt zelf de regie over zijn of haar leven!
Een Fokuscliënt woont in een volledig aangepaste, gelijkvloerse woning. De Fokuswoningen liggen verspreid in een woonwijk of in een appartementengebouw en zijn van buiten niet als Fokuswoning herkenbaar. De woning wordt gehuurd van een woningcorpora e en Fokus verleent ADL-assisten e op afroep en
aanwijzing. Ze biedt geen huishoudelijke verzorging of begeleiding. Voor huishoudelijke verzorging en begeleiding kun je een beroep doen op de Wmo.
In de regio Gelderland waren eind juli zeven woningen beschikbaar. Er zijn in Nederland 98 Fokusprojecten. Voor informa e, voorwaarden en aanmelding, bel 050-5217272
servicepunt@fokuswonen.nl
www.fokuswonen.nl
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Mijn ‘reisverslag’
Bijzondere Nijmeegse Vierdaagse 2021
In de week dat normaal de Nijmeegse Vierdaagse gehouden
zou worden werd er door sJchJng Matchis (het centrum voor
stamceldonaJe) een tweedaagse wandeltocht gehouden.
Vorig jaar was het één dag, nu twee dagen. Aangezien ik ieder
jaar geld inzamel voor Matchis werd ik daar ook voor uitgenodigd.
Ik ben gewend om tussen de 10 tot 15 km te rollen. Dat doe
ik door met handkracht de hoepels van mijn sportrolstoel aan
te duwen. Deze keer was er voor beide dagen een route uitgezet van 6, 10 en 15 km. Bovendien was er beide dagen een
route van 6 km waarbij rekening was gehouden met mij in de
rolstoel, een omleiding bij onverharde wegen en bij trappen.
Eerlijk gezegd was ik teleurgesteld want ik wilde het liefst 10
km doen. Maar het was niet anders en ik was al vereerd dat
er toch rekening met mij werd gehouden.

“Nou, ik zeg het alvast deze 6 km was beide dagen nog een hele kluif”
De eerste dag was de start en ﬁnish in Lent. Het was roze
woensdag. Leuk dat we bijna allemaal wel iets roze aanhadden. Het begon voor mij meteen goed, bij het restaurant
wegrollen en onder de grote weg door. Nou, ik heel stoer
voorwaarts naar boven. Moet kunnen dacht ik (omhoog gaat
achterwaarts beter, dan trek je de stoel in plaats van te duwen). Nou, het ging ook maar het was meteen ﬂink werken.
Toen langs de spoorbrug naar boven. Een heel groot, lang,
vals plat. Maar ook dat voorwaarts gedaan. Ik laat mij niet
snel kennen en ik vond dat ik voor de sponsoren wel een
prestaJe moest leveren. Alles ging goed tot in Kronenburgpark, daar moest ik weer een ﬂink stukje omhoog. Daar toch
maar achteruit gaan klimmen. Er was iemand die mij wel omhoog wilde duwen maar dat sloeg ik af. Wel legde ik hem uit
waarom ik niet geholpen wilde worden. Hij vond het zo’n mooi verhaal dat ik geld inzamelde voor Matchis
dat dit een spontane donaJe opleverde. Verder ging ik, Nijmegen in. Daar viel het op dat er veel alternaJeve vierdaagsewandelaars waren. Veel leuke gesprekken gehad met wandelaars maar ook met inwoners
uit Nijmegen.
Ik heb de vierdaagse sfeer nooit meegemaakt in Nijmegen, maar ik vond het nu al heel gezellig.
S ch ng Matchis zoekt naar stamceldonoren voor pa ënten met
leukemie of andere erns ge bloedaandoeningen. Voor sommige
pa ënten is een stamceltransplanta e de laatste kans op leven.
Voor een transplanta e is het van belang dat de stamcellen van
de donor en pa ënt voldoende op elkaar lijken. De kans dat je een
donor binnen de familie van de pa ënt vindt is slechts 30%. Er
moet dus vaak worden gezocht naar niet-verwante stamceldonoren. De kans dat twee willekeurige personen met elkaar matchen is zeer klein, daarom is er een groot aantal poten ële donoren nodig. Lia kon dit
jaar na het ‘rollen’ het mooie bedrag van €600 overmaken aan de s ch ng.
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Mijn ‘reisverslag’, vervolg
“Waarom hee- niemand mij gezegd hoe Groesbeek is?”
De tweede dag was het verzamelen bij de golTaan in
Groesbeek. Daar waren onze start en ﬁnish.
Ja, lach maar. Ach, het begon met een leuke klim toen
we bij de golTaan weg waren. Maar hij was toch iets
teveel om voorwaarts te doen, dus omdraaien en achteruit. Veel mensen hebben mij die dag voor gek verklaard (hahaha). Ook hier voor mij een alternaJeve route, een soort ﬁetspad naar beneden. Nog nooit was ik zo
bang met het naar beneden rijden. Het was te steil om
goed op de handen te kunnen remmen. Maar met heel
veel zijwegen moest ik wel en kon ik de stoel niet laten
gaan. Op een moment heb ik de remmen erop gedrukt
en ben tegen een stoeprand sJl komen te staan. Brandblaren op mijn handen, zelfs door het leer van de handschoen heen. En ik zat pas op 2 km. Onderaan de berg
even pauze genomen en met frisse zin weer verder. Na
een klein stukje rechtsaf. Wauw, daar moesten we omhoog. De opgang van de dijk was er niks bij. Uiteindelijk
wel een mooie dag geweest met een route die ik voor
driekwart achterstevoren heb gereden. Ook deze dag
weer veel mensen gesproken en kunnen vertellen over
Matchis.

“Een route die ik voor driekwart achterstevoren heb gereden”
De week na de vierdaagse vindt al jd de Twentse Rolstoel4daagse plaats
Aan de Twentse Rolstoel4daagse doen gemiddeld zo’n 200 rolstoelers mee. Maar helaas kon dit evenement ook dit jaar nog niet doorgaan. Daarom heeN de organisaJe bedacht dat we een alternaJeve vierdaagse zouden doen. Dat betekende dat eenieder vanuit zijn eigen woonplaats iedere dag een route van
minimaal 15 km moest rollen. Iedere deelnemer heeN een handbike behalve ik. Ik rol het op de hoepels.
Geen probleem, ik heb daarvoor geoefend.
De weersvoorspelling was niet zo erg goed en met na/e hoepels rollen, dat gaat niet. Daarom heb ik bij
fysiotherapiecentrum Reﬂex in Heteren gevraagd of ik bij hen die vier dagen op de handbike zou mogen
doen. Bij Reﬂex staat een handbike die vergelijkbaar is met een hometrainer. Als ik daar iedere dag 15 km
op zou mogen handbiken was mijn probleem opgelost. Ook de organisaJe gaf groen licht, als ik iedere dag
maar een foto als bewijs zou doorsturen. Dus er stond mij niks in de weg. Helaas stond er de vierde dag
niemand met een bosje bloemen bij de ﬁnish (haha).
Lia
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NAH-café Overbetuwe
Eind juni vond de tweede NAH-bijeenkomst in de Overbetuwe plaats.
We mogen voor deze bijeenkomsten een jaar lang gebruik maken van ‘De
Ruimte’ (Protestantse Gemeente Elst) aan de Maartensstraat 32b. De Ruimte
is zeer geschikt, gastvrij en warm ingericht voor (coronaveilige) ontmoeJngen
en het voeren van goede gesprekken met elkaar. Het gebouw is 100% toegankelijk. Parkeren kan voor de deur!
Voor deze tweede bijeenkomst hadden zich enkele nieuwe mensen gemeld.
Er waren 16 mensen in totaal.
Mantelzorgers/partners gingen apart in gesprek met elkaar. De anderen verdeelden zich in twee groepjes
om zo hun persoonlijke ervaringen te delen. Voor veel mensen een intensieve en waardevolle ochtend.
Wat doen wijzelf, Saskia en Jeanne, als organisatoren (Forte Welzijn en de SGO)?
•
Er is een begin gemaakt met een digitaal overzicht aan
plaatselijke/regionale informaJe voor mensen die te maken hebben met NAH. Dit overzicht is nooit compleet.
Maar wel vindbaar alvast op www.sgo-overbetuwe.nl.
Denk je aanvullingen of Jps te hebben? We zien ze graag
tegemoet.
•
We inventariseren eventuele thema’s die we af en toe zouden kunnen aanbieden, en kijken of er behoeNe aan is. Er
is een gespreksspel NAH (Steekjelos) aangeschaN.
•
We brengen regionale NAH-organisaJes van onze Overbetuwse acJviteiten op de hoogte zodat mensen met NAH
ons weten te vinden.
•
We zoeken mogelijkheden om bijvoorbeeld in Ze/en of
Heteren een NAH-café op starten.
•
En we zoeken meerdere kartrekkers uit alle kernen. Liefst
mensen die enige ervaring/kennis hebben met deze doelgroep.
Op dinsdag 21 september vindt het derde NAH-café van dit jaar plaats. We gaan hier een feestelijk en oﬃcieel Jntje aan geven. Het is immers na twee bijeenkomsten wel duidelijk dat het NAH-café Overbetuwe
aan een behoeNe voldoet. Alle deelnemers krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging (het is geen vrije
inloop!)

Hulp gevraagd bij het NAH-café
Voor het NAH-café zijn we op zoek naar extra mensen die:
•
Liefst enige ervaring of deskundigheid op het gebied van NAH hebben.
•
Met NAH-mensen en hun partner(mantelzorger) kunnen omgaan, dat houdt onder meer in: contact
leggen, empathisch en integer, met handen op rug, ondersteunend daar waar nodig, luisterend,
vragend en heel soms sturend. Regie bij de mensen zelf laten.
•
Signaleren en doorgeven (zo nodig) van persoonlijke of prakJsche problemen en/of vragen.
•
Bestaande informaJe over NAH delen met de groep.
•
Openstaan voor suggesJes.
Contact:
Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe:
Saskia Henze: telefoon 06 46 37 50 70. Mail: Saskia.Henze@fortewelzijn.nl
SJchJng GehandicaptenplaPorm Overbetuwe:
Jeanne Verdijk: telefoon 0481-376595. Mail: sgo.overbetuwe@gmail.com
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Vakan e
Vakan eweek in het Roosevelthuis
Sinds jaar en dag organiseert de Werkgroep RecreaJe Gehandicapten, Regio
Nijmegen een zorgvakanJe voor mensen met een lichamelijke beperking.
Op de Utrechtse Heuvelrug bij Doorn ligt het Roosevelthuis, een moderne
accommodaJe voor zorgvakanJes, groepsvakanJes en conferenJes. Met
faciliteiten zoals een aangepaste jacuzzi, veel hulpmiddelen zoals douche- en
toiletstoelen, JlliNen, douchebrancards, rolstoelen, rolstoelﬁetsen en
duoﬁetsen (eventueel met trapondersteuning), rolstoelbus én een gezellige bar met terras. Een grote
groep vrijwilligsters gaat mee en geeN zorg daar waar nodig, en zorgt ook voor een uitgebreid en gezellig
programma.

De vakanJeweek voor mensen uit de regio Overbetuwe in het Roosevelthuis Paviljoen Hydepark te Doorn
is van: 20 tot 27 november 2021. De logieskosten bedragen minimaal € 420,-. Dit is aQankelijk van je inkomen. Je kunt je tot 1 oktober aanmelden op onderstaand adres waarna een werkgroeplid je thuis bezoekt,
met je afstemt welke zorg er nodig is en met je bespreekt hoe de procedures zijn. Eind oktober krijg je dan
bericht of je deelname doorgaat.
Voor informaJe kun je contact opnemen met het secretariaat van de werkgroep:
Ineke Nab, uit Elst (GLD), Tel: 0481 – 371450, e-mail: cinab@hetnet.nl
(Op onze SGO-website vind je alle informaJe en aanmeldingsprocedures.)

Gespot op vakan e
Op een camping in Ambert in de Auvergne, Frankrijk zag Theo een
keurig gebouwtje met een compleet aangepaste douche en rolstoeltoilet. Met daarnaast een houten kotje voor de rest van de
gasten….
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Jouw Geld, Onze Zorg deel 2
Sinds kort is Jouw Geld, Onze Zorg ac ef vanuit Elst. Jouw Geld, Onze Zorg voert bewind van mensen
die vanwege een verstandelijke en/of lichamelijk beperking niet in staat zijn om hun eigen ﬁnanciën te
beheren. In twee edi es van deze nieuwsbrief stelt dit nieuwe kantoor zich aan jullie voor en legt uit
wat bewindvoering is. Lees hier het tweede deel.
Hoe werkt het bewind?
Als je onder bewind wilt komen te staan dan kun je met ons een kennismaking aanvragen. In dit gesprek
willen wij jou leren kennen en te weten komen waarom jij onder bewind wilt en wat je ervan verwacht.
Als wij denken dat wij een klik met jou hebben
en jou goed kunnen helpen, dan vragen wij toestemming aan de rechter om jouw bewindvoerder te mogen worden. Dit gaat door middel van
een formulier dat wij invullen. Dit formuliersturen we met allerlei documenten aan de rechtbank. De rechtbank stuurt binnen enkele weken
een antwoord. Als het antwoord van de rechtbank posiJef is kunnen we echt voor jou aan de
slag.
Wij openen als eerste nieuwe bankrekeningen
voor je. De eerste is een beheerrekening, waar
alle vaste inkomsten op worden gestort (salaris, uitkering, toeslagen, enzovoort). Alle vaste lasten worden
ook van deze rekening betaald (huur, gas, water en licht, verzekeringen, enzovoort). De tweede rekening
is een leefgeldrekening. Dit is jouw rekening. Hier storten wij iedere week of maand (dit spreken we samen van tevoren af) het leefgeld op. Hiermee mag je doen wat jij wilt, dat hoeven wij niet te controleren
of te weten. Het is wel een vast bedrag, dus als het op is komt er niet meer geld bij.
Leefgeld wordt bepaald door de inkomsten en uitgaven, dus dit is voor iedereen verschillend. Daarnaast
kunnen cliënten overleggen met ons als ze een keer een bijzondere uitgave willen doen, zoals een computer of iets anders wat je niet zo vaak koopt. Wij kijken dan of dit mogelijk is. Zo ja, dan storten wij dat geld
extra op de leefgeldrekening.
Naast het beheren van de rekeningen doen wij veel
meer. Wij controleren jaarlijks of jij recht hebt op
toeslagen of andere geldbedragen en vragen deze
dan voor je aan. Wij doen ieder jaar de belasJngaangiNe. Wij verwerken alle post die te maken heeN met
jouw ﬁnanciën. Wij zijn aanspreekpunt voor alle vragen over jouw ﬁnanciën. Kortom, we nemen jou alle
zorgen rondom jouw ﬁnanciën uit handen en zorgen
dat dit allemaal goed geregeld is. Daarom heet ons
bedrijf ook Jouw Geld, Onze Zorg. Alle werkzaamheden worden uitgebreid omschreven op onze website.
Kan iedereen bewindvoerder worden?
Ieder persoon kan bewindvoerder worden. Als je dit voor iemand uit de omgeving doet en voor niet meer
dan drie personen dan ben je niet-professioneel bewindvoerder. Dit is dan vaak een familielid of bekende.
Het nadeel van het hebben van een niet-professioneel bewindvoerder is dat zij het bewind vaak naast hun
eigen baan moeten doen. Daarnaast zijn zij niet dagelijks met bewindvoering bezig en kan het zijn dat zij
niet alle regelingen kennen die voor een cliënt belangrijk zijn. Ook kan het vervelend zijn om met een goede bekende of familielid te moeten overleggen over geld en wat je wel of niet mag uitgeven.
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Jouw Geld, Onze Zorg, vervolg
Bewindvoerders die meer dan drie cliënten hebben zijn professioneel bewindvoerder. Zij werken de hele
dag als bewindvoerder en kennen alle regelingen en mogelijkheden voor een cliënt. Zij moeten voldoen
aan allerlei kwaliteitseisen en worden streng gecontroleerd. Allereerst moeten zij jaarlijks alles wat zij gedaan hebben door een accountant laten controleren. De accountant heeN een heel protocol aan zaken die
nagekeken moeten worden. Nadat de accountant alles gecontroleerd heeN, wordt het naar de rechtbank
gestuurd. Daar wordt alles nog een keer bekeken om te zien of de bewindvoerder zijn of haar werk goed
heeN gedaan.
Veel bewindvoerders, wij ook, zijn lid van een beroepsvereniging. Vanuit zo’n vereniging worden ook nog
eens allerlei eisen gesteld aan de manier waarop de bewindvoerder werkt. Dit alles zorgt ervoor dat je
niet zomaar bewindvoerder kunt worden en dat je, als je het eenmaal bent, heel streng wordt gecontroleerd om te bewaken dat je je werk goed doet.
Wat kost bewindvoering?
Bewindvoering is niet graJs. Het goede nieuws is
dat de tarieven voor bewindvoering jaarlijks worden vastgesteld door de rechtbank in overleg met
de Minister van JusJJe. Dit betekent dat alle bewindvoerders in Nederland dezelfde tarieven hanteren. Als je begint met bewindvoering dan wordt
er eerst een bedrag van € 676,39 in rekening gebracht om het dossier te starten en alles op te
ze/en. Daarna betaal je een vast maandelijks bedrag van € 119,69 aan de bewindvoerder. De tarieven voor mensen die samenwonen zijn iets hoger en staan op onze website.
Veel mensen komen juist onder bewind te staan omdat zij ﬁnanciële problemen hebben of niet rond kunnen komen. Het is dan mogelijk dat zij deze kosten niet kunnen betalen. In dat geval kunnen zij mogelijk in
aanmerking komen voor bijzondere bijstand via de gemeente. Dit is een speciale regeling waarbij de gemeente dan de kosten voor de bewindvoering betaalt. Bij de intake bekijken wij per cliënt of dit een opJe
is.
Hoe vaak is er contact met de bewindvoerder?
De bewindvoerder is verplicht een aantal vaste contactmomenten met een cliënt te hebben. Wij vinden
de verplichte momenten te weinig, dus hebben we zelf besloten dat wij vaker met onze cliënten willen
overleggen hoe het gaat. Jouw Geld, Onze Zorg komt minimaal 2 tot 3 keer per jaar bij je langs. Daarnaast
hebben wij minimaal drie telefonische of contactmomenten via mail/app/faceJme. Een cliënt kan ons ook
alJjd bellen, mailen of appen. Dan hebben we dus vaker contact. Daarnaast komen wij graag, rondom de
verjaardag van onze cliënten, bij ze langs. Dit vinden wij belangrijk en ook nog eens gezellig!
Ik wil graag nog meer weten
Er is nog veel meer te vertellen over bewindvoering en hoe wij werken! Dat past helaas allemaal niet in dit
blad. Wij hebben op onze website een aantal ﬁlmpjes en video’s beschikbaar waarin veel meer informaJe
staat. Daarnaast zijn er heel veel websites met informaJe over bewindvoering:
www.jouwgeldonzezorg.nl
www.rechtspraak.nl
www.nibud.nl
www.wijzeringeldzaken.nl
Je mag ook alJjd contact met ons opnemen om je vragen te stellen! Wij helpen je graag en zijn bereikbaar
via telefoonnummer 06-16 15 40 25.
22

Een geslaagd bezoek aan het MFC Valburg
Op 20 juli jl. bezochten wij het MFC Valburg, het grote nieuwbouwpand ’t Knooppunt’, een MulJFuncJoneel Centrum in
hartje Valburg.
Van buiten gezien verraadt het pand niet wat het binnen allemaal te bieden heeN.
Vanuit de SGO hebben wij met een kriJsch oog gekeken naar
de toegankelijkheid. Op enkele eenvoudig op te lossen details
na is het MFC een prachtcentrum dat vele mogelijkheden
biedt voor jong en oud. Wij hebben enkele suggesJes voor
verbetering gedaan vanuit ons blikveld en onze ervaring.
Het MFC is een ontmoeJngscentrum dat verrast met een ruime lichJnval door de vele ramen. Ramen die tegelijkerJjd
voor verbinding zorgen tussen de ruimtes.
Bij binnenkomst daagt de grote ontmoeJngsruimte al uit, een
grote leestafel aan de ene kant en vele gezellige zitjes door de
ruimte verspreid. Bar en keuken (met ondersteuning van het
personeel van Het Wapen van Valburg) zijn aanwezig voor de
inwendige mens.
Een fraaie sportzaal met veel a/ributen, brede gangen, toileten douchegelegenheden en zowel trap als liN maken de benedenverdieping compleet.
Daarnaast kan een kleine, eﬃciënt ingerichte ruimte (met eigen ingang naast de hoofdingang) voor meerdere doeleinden
benut worden. Datzelfde geldt voor de grote (opdeelbare)
ruimte boven.
Het gehele pand is voorzien van audioapparatuur. Beneden is
een groot scherm en ook boven is een beeldscherm aanwezig.

Kortom, er is voor elk wat wils.
Zo zijn er bijvoorbeeld na de zomervakanJe Het Eetcafé, Breek de Week, RecreaJeve Sportvereniging Valburg (RSVV), de Sint Jacobusschool en SJchJng KunstenaarsCollecJef Valburg al te vinden. Er worden yogalessen gegeven en zelfs Sinterklaas zal er dit jaar zijn intrede doen.
Wij hopen met dit stukje ieders interesse gewekt te hebben om in het MFC te gaan kijken en vooral om
gebruik te gaan maken van deze unieke ontmoeJngsplek!
Een echte aanrader om deel te gaan nemen aan bestaande acJviteiten of om zelf iets leuks te gaan organiseren. De faciliteiten zijn er!
Op de foto hiernaast: Peter Hilhorst die zich jarenlang ingezet
heeN om dit MFC tot stand te brengen. Hij was direct betrokken bij de bouw. Danielle Manneke-van Ginkel, bestuurslid MFC
(rechts op de foto) en Francoise Vaartjes, bestuurslid SGO.
Kijk voor meer informaJe op:
www.knooppuntvalburg.nl/organisaJe/sJchJng-mfc-valburg/
en voor de toegankelijkheid op:
www.onsoverbetuwe.nl/pagina/knooppunt-valburg
Tot ziens, in het MFC!
Jeanne en Françoise.
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Toegankelijkheid
De SGO scha5e de nieuwste versie van het Handboek Woonkeur én van het Handboek Toegankelijkheid
aan. Zo kunnen wij bij de nieuwbouwprojecten de juiste maten en regels inbrengen.
Handboek WoonKeur
Dit boek stelt eisen aan de gebruiksveiligheid, de toegankelijkheid en toekomstbestendigheid van woningen en woongebouwen. In het handboek staan de eisen die voor de architect van belang zijn. De eisen die voor uitvoerende parJjen
relevant zijn, zijn in aparte modules weergegeven. Het waarom van iedere eis
wordt in het boek toegelicht en het boek is voorzien van vele verhelderende
tekeningen.
WoonKeur is ontwikkeld in samenwerking met onder andere consumentenorganisaJes (Ouderenbonden, VACpunt Wonen) en koepelorganisaJes als Bouwend Nederland en Aedes.
Handboek voor Toegankelijkheid
Dit handboek belicht de ergonomische aspecten bij het programmeren, ontwerpen, bouwen en beheren van voor iedereen toegankelijke stedelijke inrichJng,
gebouwen en woningen. Het boek is bestemd voor iedereen die betrokken is of
betrokken kan zijn bij het beheer, het ontwerp en inrichJng van de fysieke omgeving.
Een boek dat een belangrijke bijdrage levert aan het denken over een
voor iedereen toegankelijke omgeving: doorleefde richtlijnen voor de openbare
buitenruimte, gebouwen en woningen. Het zijn richtlijnen, die in de afgelopen
decennia zijn ontwikkeld en doorontwikkeld dankzij de ervaringsdeskundigheid
van iedereen die in de bestaande gebouwde omgeving knelpunten ervaart en
die deze knelpunten met ons en met gelieerde organisaJes wilde delen.
Toegankelijkheid is in het belang van iedereen.
Bouwen voor iedereen hee5 de toekomst!

Lang niet toegankelijk
Ervaringen van Nederlanders met een lichamelijke beperking als spiegel van
de samenleving
Rapport (juni 2021) van het Sociaal en Cultureel Planbureau
Bĳ het verschijnen van deze publicaJe is het bĳna vĳf jaar geleden dat het
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland
in werking trad. In vĳNig arJkelen bevesJgt het verdrag het recht van Nederlanders met een beperking om gelĳkwaardig deel te nemen aan de samenleving, net als ieder ander dus. Dat ook mensen met een beperking recht hebben op een toegankelĳke samenleving, zou eigenlĳk vanzelfsprekend moeten
zĳn. Evengoed als van anderen wordt van hen tenslo/e ook verwacht dat zĳ
zelfredzaam zĳn en bĳdragen. Dat kan alleen als de samenleving dit ook mogelĳk maakt.
Toegankelĳkheid gaat niet alleen over prakJsche, maar ook over sociale belemmeringen. Supermarktmedewerkers, buren, voorbĳgangers, coaches, vrienden en kennissen kunnen veel verschil maken, maar zĳn
zich hier niet altĳd van bewust.
Als mensen met een lichamelĳke beperking beperkt zĳn in hun mogelĳkheden, komt dit dus niet in de eerste plaats door hun beperking, maar vooral doordat de samenleving hindernissen opwerpt die hen uitsluiten.
Bron: www.scp.nl
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Spor ef bezig
Paralympics: 24 augustus- 5 september 2021
Tijdens de Paralympics in Tokyo zijn er 22 disciplines waaraan de sporters kunnen deelnemen. De sporten die dit jaar beoefend zullen worden zijn: boogschieten, atleJek,
badminton, boccia, ﬁetsen (weg en spoor), paardensport, voetbal 5-a-side, goalball,
judo, paracanoe, paratriathlon, powerliNing, roeien, fotograferen, zwemmen, tafeltennis, taekwondo, volleybal, rolstoelbasketbal, rolstoelafrastering, rolstoelrugby en rolstoeltennis.
Voor Nederland zijn er meer dan 40 deelnemers met verschillende classiﬁcaJes afgevaardigd. De classiﬁcaJe bepaalt wie er
mag meedoen aan een bepaalde sport en deelt de sporters in
klassen in met gelijkwaardige beperkingen in relaJe tot die
sport.
Voor uitslagen en laatste nieuws, kijk op www.nocnsf.nl/
paralympische-spelen/tokyo-2020
Lara Baars
Na deelname aan de Paralympische talentendag in 2013 was
Lara Baars uit Groesbeek verkocht aan atleJek en dan met name haar sport kogelstoten/discuswerpen. Nog geen drie jaar later behaalde ze brons op de Paralympische
Spelen en nu zet ze alles op alles om in Tokyo een medaille te bemachJgen. Lara opende in de Overbetuwe in 2019 het Special Sports Event, hier op de foto met de zusjes Zaza en Pippi.
Paralympische Talentdagen
Voor de Paralympische Spelen van 2024 is NOC*NSF alJjd op zoek naar nieuw talent. Er wordt conJnue
gezocht naar sporters tussen de 12 en 35 jaar met een lichamelijke/visuele beperking, die sporJef zijn en

ambiJes in de sport hebben.
Voor speciﬁekere informaJe zie
www.paralympisch.nl/talentdag/proﬁelparalympisch.
Fototentoonstelling Papendal
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeN 19 augustus in aanloop naar de Paralympische Spelen een fototentoonstelling over Paralympische sport geopend. De tentoonstelling is een
cadeau van de provincie Gelderland en de gemeente
Arnhem aan sportcentrum Papendal. Het Olympisch
Trainingscentrum bestaat dit jaar 50 jaar.
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Schouw van Sportpark Vitaal, De Pas in Elst
De schouw van het Sportpark Vitaal kon op 28
juni 2021 eindelijk doorgaan. De SGO ging op pad
met Ewald Stegenga en MarJjn Klomp
(Gemeente project medewerkers), Pippi en
Margrethe (met twee rolstoelen van zusje en
dochter Zaza).
Toegankelijkheid
Je kunt vanaf het parkeerterrein bij Spero zonder
obstakels een grote ronde lopen tussen en achter
alle sportvelden. Leuk!
Er zijn rolstoeltoile/en bij HCOB, ScouJng en
Duivensport (alleen open bij acJviteiten). Deze
gebouwen zijn goed toegankelijk. In de toekomst
zou er bij HCOB ook horeca komen in
samenwerking met Driestroom.
1.
a.
b.
c.
d.
e.

Wandelroutes langs sportvelden,
visvijvers en speeltuin/ﬁtness/scou ng:
De padenverharding is bij droog weer oké
als het ingeklonken is.
Overgangen en bruggetjes zijn goed.
Paden zijn niet egaal, (nog) erg bol.
Buiten de paden zijn de gras- en
bloemvelden niet berijdbaar.
Er staat nergens aangegeven dat er (rolstoel)wandelroutes zijn.

In het begin was het vaak
modderig

Nu is het gelukkig een stuk beter
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2.
a.

b.

c.

d.

Speeltoestellen (met
zandondergronden)
Ondergronden zijn niet berijdbaar,
dus zijn speeltoestellen niet
bereikbaar. Wenselijk zijn
grasdoorlatende ma/en in plaats van
zand en aarde.
Speeltoestellen zijn niet bruikbaar
voor kinderen en ouders met
beperking. Wenselijk:
waterspeeltafel op hoogte van
rolstoelgebruiker, aangepaste
hendel/bediening. Onder het
grootste toestel berijdbare
ondergrond leggen met een extra
speelgelegenheid op armhoogte.
Bereikbaarheid is minimaal.
Wenselijk: rolstoelpad en verharding
met ma/en langs het grote
speeltorentoestel naar de bestaande
paden. Eveneens rondom het
waterspeeltoestel. Ook moet er een
pad naar de boomstronk komen.
Bij de houten loop/klimbalken een
centraal punt tussen de balken vanaf
het berijdbaar pad maken.

3.

Meubilair, picknickbank is
onderrijdbaar

4.

Publiek sporAerrein en buitenﬁtness
zijn toegankelijk

5.
a.
b.

Visvijver
Invalidenparkeerbord ontbreekt nog.
Visbord gehandicaptensteiger
ontbreekt nog.
Aangepaste visplek is prima.

c.
6.

Gehandicaptenparkeerplaatsen
ScouJng, Spero en HCOB hebben
dicht bij de ingang een aantal IVP’s
(bij de HCOB Jjdelijk bezet met
ﬁetsenrekken).

Bovenstaande wensen zijn bij de beide
projectmedewerkers van de gemeente
neergelegd. Zij bekijken wat gerealiseerd
kan worden (prak sch en budgeAair) en
houden ons op de hoogte.
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Zo kan het ook!
En dan loop je op vakan e in
Zweden zomaar langs een enorm
toegankelijke speeltuin. Met onder andere rolstoeltrampoline,
allerlei zitjesschommels, nestschommel, extra brede glijbanen,
een hoge en een lage voor kruipers, zachte berijdbare ondergronden, rolstoeldraaimolen et
cetera.
Daar wordt je toch gewoon heel
blij van!
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