ZO ZIJN WIJ ER VOOR ELKAAR IN WOENSDRECHT
Ook blijkt dat digitale leermiddelen niet
in alle gezinnen voorhanden zijn. De BWI
leent laptops uit maar zijn door de
voorraad heen. Geïnventariseerd wordt
welke behoefte er nog is in de samenleving en welke oplossingen er kunnen
zijn. Kunt u hier (vanuit uw bedrijf) iets
in betekenen? Wij horen het graag:
14 0164.

De afgelopen week werd bekend
dat de coronamaatregelen verlengd
worden. Het tekent zich steeds meer
af wat dat voor mensen betekent.
Er ontstaat nog meer aandacht voor
de behoefte van specifieke groepen.
Een greep uit de ontwikkelingen van
afgelopen week:
Het buitenbeeld leek rustig. De meeste
mensen houden zich aan de afgekondigde maatregelen. Daar waar de risico’s
op groepsvorming groter zijn dan elders,
houden politie, boa’s, toezichthouders en
de jongerenwerker een extra oogje
in het zeil.

Voor ouderen en kwetsbare mensen
in onze samenleving heeft deze periode
een enorme impact. Partners doen er
alles aan om - met inachtneming van
de benodigde voorzorgsmaatregelen de veiligheid van medewerkers en
cliënten te garanderen. Dit verdient
respect! Een pro-actieve houding zien
we bijvoorbeeld ook bij Zorgcoöperatie
Putte, die langsgaat bij leden die in de
kwetsbare groepen zitten. Voor een
praatje en om te bezien of er hulp
geboden kan worden.

Samen doen wat nodig is
Binnenshuis is die rust er niet altijd en
niet overal. Nu ook de scholen langer
gesloten blijven, wordt alles op alles
gezet om voor alle kinderen in een
kwetsbare positie noodopvang geregeld
te krijgen. Woensdrecht gaat hier
ruimhartig mee om. Niet alleen situaties
met ‘code rood’ worden aangepakt; ook
voor ‘oranje’ wordt gekeken wat er
mogelijk is. Er zijn meerdere partners
voor nodig maar die veilige plek kómt er
voor kinderen die dit nodig hebben.

Samen doen wat kan
Landelijk werden er vorige week twee
campagnes voor specifieke doelgroepen
gelanceerd. ‘Slimmer chillen = corona
killen’ spoort jongeren aan om de
afstand van 1,5m te respecteren, ook
onderling.

Ouders die hun kinderen niet kunnen
begeleiden bij het huiswerk kunnen een
beroep doen op het To-Taalhuis. Voor
verschillende anderstalige kinderen is die
begeleiding inmiddels tot stand gebracht.

Eenvoudige uitleg over het coronavirus
wordt in beeld en geluid gegeven op de
nieuwe website corona.steffie.nl. Deze
site richt zich vooral op mensen met een
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verstandelijke beperking, laaggeletterden en ouderen maar is ook voor
kinderen heel begrijpelijk.

breed gedeeld door partners, zoals
het participatiecafé Woensdrecht, en
bedrijven doneren goederen. Waardering
voor het werk van de vrijwilligers is er
vanuit meerdere kanten. Ook de
burgemeester gaat er samen met
wethouder Lars van der Beek op bezoek.

Ook op de gemeentelijke website is
te zien dat mensen op zoek zijn naar
informatie. Het coronagedeelte van de
site heeft de grens van 2.000 bezoekers
inmiddels gepasseerd. Berichten op
social media worden dagelijks gemiddeld
door bijna 900 mensen gezien.

Samen doen we het!
Trots mogen we zijn op de sociale
veerkracht in Woensdrecht. Maar we
zijn er nog niet. ‘Let een beetje op
elkaar’, vragen we u óók vanuit
het gemeentebestuur.

Lokale initiatieven weten hun doelgroep
ook te vinden. Zo wordt het platform
‘Putte Samen Beter’ inmiddels door ruim
1.200 mensen gevolgd. Naast het geven
van informatie worden hier ook de Putse
initiatieven uitgelicht en is er ruimte voor
entertainment en vermaak met een Puts
tintje.

Heeft u hulp nodig, neem dan contact op
met de Brede Welzijnsinstelling (BWI):
0164 672049.
Lars van der Beek
Wethouder sociaal domein

Samen doen wat menselijk is
In Woensdrecht laten we elkaar niet in
de kou staan. In supermarkten kunnen
mensen boodschappen inleveren voor
de voedselbank. Het initiatief wordt

Onderschrift: de nieuwe website corona.steffie.nl werd gelanceerd voor speciale
doelgroepen
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