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Visie
Bint realiseert specifieke doelstellingen
van het welzijnsbeleid van de gemeente
Sint Michielsgestel.
Wij zijn aanwezig daar waar inwoners
zijn en kijken naar talenten en kansen
voor iedereen. Door op maat in te zetten en initiatieven de ruimte te geven
dragen we eraan bij dat inwoners binnen de gemeente binnen de eigen mogelijkheden mee kunnen doen.

Missie
Wij maken initiatieven mogelijk, stimuleren eigen regie en verbinden mensen
met elkaar. Zo realiseren wij de aan ons
opgedragen welzijnsdoelstellingen.
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Voorwoord
Wat een jaar!
2020: een jaar dat wij ons altijd zullen blijven herinneren, omdat wij in maart met de coronapandemie werden geconfronteerd. Een schok binnen onze samenleving want niets was meer vanzelfsprekend. We hebben verdriet gehad om mensen uit dit mooie dorp die zijn overleden. Er waren familieleden die ontgoocheld achterbleven. Veel mensen zijn ziek geworden, maar gelukkig ook weer
opgeknapt.
2020: een jaar waarin mensen hebben klaargestaan voor elkaar.
Al snel na het uitbreken van de pandemie werd samengewerkt met SMGhelpt en werd de Hulplijn
opgezet die tot op heden de hele week bereikbaar is. Direct bij de eerste lockdown hebben veel
inwoners zich opgegeven als vrijwilliger. Dat was hartverwarmend.
Er is bijgesprongen op veel verschillende manieren. Bintvrijwilligers zijn daar waar het kon doorgegaan met hun activiteiten, zoals de dagbesteding, de formulierenbrigade en de boodschappenplusbus.
2020: een jaar waarin wij van Bint in gesprek zijn gegaan met een aantal van onze vrijwilligers, die
ons als het ware een spiegel voor hebben gehouden, Een spiegelgesprek dus. Naast waardering voor
de organisatie van het vrijwilligerswerk is ook een aantal adviezen gegeven. Deze adviezen nemen
wij ons zeer ter harte om ons werk verder te verbeteren.
2020: een jaar waarin de medewerkers van Bint hebben doorgewerkt en creatief zijn geweest in
het zoeken naar oplossingen om contacten te onderhouden. Juist in deze moeilijke tijd waar meer
mensen alleen en soms eenzaam zijn, is verbinding houden met anderen zo belangrijk. Vrijwilligers
en beroepskrachten hebben met mensen aan de deur contact gezocht. Ook werden noodzakelijke
huisbezoeken gedaan en werden spreekuren gepland zodat we binnen de maatregelen ons werk
konden doen.
De jongerenwerkers en buurtsportcoaches zijn intensief social media gaan gebruiken voor hun activiteiten. Gelukkig zijn voor jongeren tot 18 jaar de buitenactiviteiten doorgegaan.
2020: een jaar waarin we het visieplan Bint Welzijn hebben vastgesteld. In nauw overleg met de
gemeente vormt het Visieplan een leidraad voor ons werk in de komende jaren.
Mocht u belangstelling hiervoor hebben dan stuur ik u het graag toe.
Iedereen wil ik hartelijk danken voor zijn of haar inzet in 2020! Ook in 2021 willen we er voor u zijn
en hopen we op een goede samenwerking met vrijwilligers (organisaties) en professionals te mogen
rekenen.
Rita van de Wouw
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Raad van Toezicht
Mijn naam is Tom de Haas en sinds de oprichting van Bint ben ik voorzitter van
de  Raad van Toezicht van Bint. Ik kom uit Sint-Michielsgestel en werkte tot
2021 als adviseur en projectleider in het sociaal domein en in de gezondheidszorg.
De Raad van Toezicht ondersteunt en adviseert de directie van Bint en houdt
toezicht op het beleid en de financiën. De leden van de Raad zijn allemaal
vrijwilligers en komen uit één van de kernen van de gemeente Sint-Michielsgestel. Ieder lid van de Raad heeft als professional relevante expertise en/of
een sociaal netwerk dat belangrijk is voor Bint. Hieronder stel ik graag de drie
overige leden van de raad kort voor:
•
•
•

Anita Cooijmans uit Den Dungen is werkzaam binnen Human Resources,
met pensioen als primair aandachtsgebied.
Nelleke van Rooij uit Berlicum werkte als adviseur in de gezondheidszorg
Michael van den Hoeven uit Sint-Michielsgestel is registeraccountant en
werkzaam in het bedrijfsleven als financieel directeur.

Als Raad denken we met directie mee over plannen voor de toekomst. Ook als
het gaat om het stellen van prioriteiten in tijden van schaarste.
We brengen onze kennis en ervaring in met als inzet dat Bint een waardevolle
en stabiele partner is voor de gemeente Sint-Michielsgestel, inwoners, cliënten
en vrijwilligers en voor collega-organisaties.
Waar nodig of gewenst nemen leden van de Raad deel aan overleggen met
de gemeente en andere aanbieders van zorg en welzijn in de regio. Altijd in
overleg met onze directeur.
Samenwerking is van cruciaal belang voor een goed functionerend sociaal
domein binnen onze gemeente.
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Tom de Haas
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Mensen aan het woord

Niemand kan beter verwoorden wat het belang is van onze activiteiten
dan de mensen die daar nauw bij betrokken zijn.
Een tiental portretten van burgers uit de gemeente Sint-Michielsgestel.
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Bint ontmoet
Bint Ontmoet

Wat ondersteunen we?
Klankbordgroep Eenzaamheid
Samen koken
Zomercarrousel
Cursussen
Vervoersdiensten
Taalmaatjes
Nieuwe Nederlanders
Achter de voordeur
Cursus empowerment
Participatiecoaches
Welzijnsdagbesteding

Bint vindt ontmoeting essentieel voor het welzijn
van mensen. Mensen met
een goed netwerk hebben
meer veerkracht en herstellen sneller als er zich moeilijke situaties voordoen.
Door met inwoners laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk te organiseren worden ook vooral
kwetsbare mensen bereikt.
Belangrijk hierbij is dat deze
ontmoetingsplekken van de
mensen zelf zijn. Of zoals
wij dat zeggen ‘inwoners
zijn de eigenaar van hun
eigen activiteit’.
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Welzijnsdagbesteding
Een echtpaar in Sint-Michielsgestel vertelt over de
dagbesteding in Meander waarvan mevrouw (77)
wekelijks gebruik maakt. Ze moest aanvankelijk
even wennen, maar de begeleidsters stelden alles
in het werk om haar verblijf aangenaam te maken.
Ze kochten bijvoorbeeld een puzzelboekje waar ze
zich meer in kon vinden dan in een spelletje rummikub. En dat lukte: mevrouw vindt het erg fijn ernaar
toe te gaan en ziet haar wereld wat groter worden.
Twee jaar geleden kreeg mevrouw drie kleine tia’s
achter elkaar en dat maakte haar minder mobiel.
Ze loopt achter een rollator en fietst niet meer.
Daardoor zit ze veel thuis. Haar man kreeg enkele
jaren geleden acute leukemie, maar hoopt dat hij
het nog een tijdje volhoudt. Hij brengt en haalt zijn
vrouw naar en van de dagopvang en noemt het
een zinvolle invulling. Op die dag wijdt hij zich aan
zijn hobby. Hij heeft tien jaar lang als vrijwilliger
cursussen videobewerken gegeven bij Bint. Het
programma op de dagopvang begint met koffie en
een beetje bijpraten. De groep bestaat meestal
uit acht personen: zes vrouwen en twee mannen.
‘Voor die mannen is het echt fijn,’ vertelt mevrouw,
‘die kennen buitenshuis vrijwel niemand.’  Daarna
worden de spieren losgemaakt onder begeleiding
van een buurtsportcoach van Bint. Vervolgens is
er een gezamenlijke lunch, die zeer gewaardeerd
wordt. ’s Middags is er telkens tijd voor iets anders. Mevrouw vertelt over het bloemstukje dat ze
onlangs gemaakt heeft. ‘We kregen takken en wat
andere spullen en dachten: ‘Wat moeten we daar
toch van maken!’ Maar het werd onwaarschijnlijk
mooi, ik was er echt trots op. Het staat nu bij mij in
de kamer. ‘ Mevrouw maakt gebruik van de dagopvang sinds het opheffen van de eerdere lock down.
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Welzijnsdagbesteding

Van vrijwilliger naar baan in de ouderenzorg
Een inwoonster van Sint Michielsgestel (56) voelde zich altijd aangetrokken tot het werken met ouderen. Zij heeft een verleden
van diverse administratieve functies, maar raakte werkloos. Tijdens deze periode merkte ze dat het contact met eenzame ouderen, een luisterend oor bieden en iets ondernemen haar veel voldoening gaf. Toen ze als vrijwilliger bij Bint deze werkzaamheden
gestructureerd ging aanbieden, deed ze hiermee veel ervaring op. Dit gold als een pre bij haar sollicitatie in de ouderenzorg bij
Home Instead. Eveneens wist ze hierdoor precies wat voor werk ze zocht en wat haar gelukkig maakte.
Ruim een jaar werkte zij bij Bint in de dagbesteding. Iedere week kwamen hier veelal oudere mensen zonder indicatie bij elkaar.
‘Wij begonnen altijd met koffie of thee met een praatje,’ vertelt ze. ‘Daarna behandelden we vaak een deel van de krant en we
deden spelletjes of iets creatiefs.’ Een gezamenlijke lunch behoorde altijd tot het programma. ‘Dat was zo belangrijk,’ benadrukt
ze. ‘Ik kocht zelf gezonde, lekkere dingen en zette dat op tafel. Doordat het gezellig was, aten de mensen meer. ‘Ik eet hier altijd
een boterham meer,’ zei een deelneemster zelf verwonderd. Mensen zijn er niet op gebouwd alleen te zijn. Zij willen hun ei aan
elkaar kwijt, in plaats van de zorgen alleen maar op te kroppen. Ik ben ervan overtuigd dat het bezoekjes aan de huisarts uitspaart.’ Ook al was het maar een ontmoeting per week, de deelnemers leerden elkaar goed kennen. Ze informeerden op die dag
naar elkaars medische afspraken of naar familiegebeurtenissen. Als er iemand niet kwam opdagen om een of andere reden, werd
dat meteen opgemerkt en de begeleidster belde op. Zo ontstond er meteen een sociale, zeer gewaardeerde controle.

‘Steeds meer mensen vinden
de weg naar ons’’

Biljart als ontmoeting
Iedere week treffen vier heren elkaar op maandagmorgen aan het biljart in de Durpskamer in Berlicum. Een van hen (79) is officieel de begeleider
en regelt de nodige zaken; de beide andere heren,
deze ochtend aanwezig, hebben de respectabele
leeftijd van 83 en 89 jaar.
Zij zijn eensgezind in dat wat hen hier brengt: er
eens even uit en andere gespreksonderwerpen
dan de hele week thuis.
Alle heren hebben het een en ander meegemaakt
de afgelopen jaren of worden er nog dagelijks mee
geconfronteerd. Hun echtgenotes leden aan de
ziekte van Alzheimer, zijn eraan overleden of gaan
elders naar de dagopvang. ‘Mantelzorg is zwaar
en je wilt er wel eens over praten met lotgenoten,’
zegt de een. ‘Dat geeft veel lucht.’
Zij zien de dag echt als een uitje. Starten om 10.00
uur met een praatje en dan biljarten van 10.30 tot
12.00 uur, een gezamenlijke lunch en daarna is er
tijd voor een kaartspelletje, een potje sjoelen of
gewoon gezellig bijpraten.
De weduwnaar vertelt dat deze ontmoeting heel
belangrijk voor hem is. ‘Je hebt gewoon contact
met andere mensen nodig.‘ De 89-jarige heeft zijn
auto de afgelopen week met veel pijn in het hart
de deur uit gedaan. ‘Maar je kunt een ongeluk beter voor zijn. Gelukkig zorgt Bint voor een ophaalbus, zodat ik hier toch kan komen.’
Ze hebben in het verleden wel eens gebiljart, maar
zien deze sport nu toch als middel om elkaar te
treffen. Soms zien ze elkaar ook buiten de maandag om, bij het eten in Berlerode bijvoorbeeld.
‘Maar we hebben elkaar hier goed leren kennen,
houden elkaar in de gaten en bellen wel eens.
Deze activiteit houdt veel meer in.’
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Bint tijdens Corona
Bint tijdens Corona
Hoe vaak hebben we het al niet gehoord,
‘2020’ was een raar jaar. Het corona-jaar.
Een jaar waarin ons werk behouden bleef,
maar wel een jaar waarin we voor vele nieuwe
uitdagingen kwamen te staan. Hoe houden we
contact, wat kan wel en wat niet doorgaan en
welke belangen voor ons en de doelgroepen
hanteren we?
Ook onze vrijwilligers hadden overwegingen
zoals; blijf ik mijn werk doen omdat ik onder
de kwetsbare groep val? Als ik tijdelijk stop,
wat betekent dat dan voor onze activiteit en
de doelgroep?
Het is mooi om te zien hoe ieder naar eigen
vermogen de schouders onder de organisatie
van deze activiteiten heeft gehouden. Dank
hiervoor!
Want temidden van al die vragen en twijfels
hebben we toch met elkaar op aangepaste wijze belangrijke activiteiten in gang kunnen houden zoals: de Formulierenbrigade, de  Klus-/
tuinbrigade, Jeugd- en Jongerenactiviteiten,
Sport en bewegen, de Welzijnsdagbesteding
en niet te vergeten, de BoodschappenPlusBus.
16
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Karin Schoones
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‘In het begin van de coronatijd kregen wij te
horen dat een mevrouw bij ons in de wijk geen
boodschappen meer kon doen omdat haar orthopedische schoenen niet goed waren en zij alleen
op sloffen kon lopen. Daarnaast was ze door haar
kwetsbare gezondheid erg bang om het virus op te
lopen. Omdat mijn man en ik iets wilden doen voor
onze oudere medemens in deze moeilijk tijd hebben we als gezin aangeboden om wekelijks boodschappen te doen. (Een mooi leermoment voor
onze kinderen om hier een bijdrage aan te leveren.)
En zo kwam het dat we iedere week met een
trekkarretje van ons huis naar het appartement van
deze mevrouw gingen en de boodschappen thuis
afleverden. Mevrouw was slechthorend en kon dus
via de telefoon moeilijk communiceren. Elke week
kregen we een uitgebreide mail waarin zij dan in
verhalende vorm haar boodschappen door gaf. Het
was elke keer weer een puzzel om de daadwerkelijke boodschappen uit het verhaal te filteren. De
eerste week waren het alleen boodschappen bij de
supermarkt, maar al gauw voelde mevrouw de vrijheid om ons ook langs de bakker, de slager en zelfs
de winkel waar men pantykousjes verkocht te sturen. We hadden er met zijn allen wel lol in en lieten
het lekker gebeuren. Na een tijdje merkten we dat
mevrouw, naast fysieke klachten, ook wat geestelijke klachten had. Ze was wat vergeetachtig en kwam
regelmatig met een warrig verhaal op de proppen.
We maakten ons zorgen en hebben dit aangekaart
bij Bint. Gelukkig is er al gauw een ouderenwerker
van Bint op huisbezoek gegaan en is de juiste hulp
ingezet.  Na een week of acht gaf mevrouw aan
dat ze weer goed kon lopen en weer zelfstandig
boodschappen wilde doen. We hebben toen op een
goede manier afscheid genomen en kijken met een
fijn gevoel terug op ons vrijwilligerswerk.’

Christa Hubers
Christa Hubers (65 jaar) woont in Berlicum en is al sinds
2015 vrijwilliger bij Project achter de Voordeur van Bint.
Sinds 2018 is zij ook vrijwilliger bij de Welzijnsdagbesteding de Durpskamer.

‘Steeds
meer mensen
vinden
‘Samen
verzinnen
we activiteiten
de enthousiast
weg naar ons’’
waar iedereen
van wordt’

‘Wat leuk dat je belt!’

‘Toen in maart de eerste coronagolf kwam, viel alles stil
en kon ik 80-plussers niet meer thuis bezoeken voor het
Project achter de Voordeur. Ik zat net als iedereen binnen
en dacht: wat kan ik op dit moment nog doen? Ik heb
mijn lijst met namen erbij gepakt van mensen die ik in
die afgelopen jaren in het kader van het Project achter de
Voordeur heb bezocht en ben ze allemaal gaan bellen. Al
met al zo’n vijftig mensen.
Heel veel mensen vonden het erg fijn om even te praten.
Ze wisten nog wie ik was, omdat ik ze eerder een keer had
bezocht. Het waren leuke gesprekken, alsof ik even bij ze
op de koffie ging.
Één mevrouw kwam medicijnen te kort en kon deze niet
zelf ophalen. Een andere mevrouw had een afspraak in het
ziekenhuis waar ze naar toe wilde. Beide mensen heb ik
toen doorverwezen naar Bint, die samen met SMGHelpt
een vraag en aanbod dienst van vrijwilligers had opgezet.
Na elk gesprek vroeg ik of mensen er behoefte aan hadden als ik volgende week nog eens terug zou bellen. Velen
stelden dit op prijs, een aantal gaf aan het hierbij te willen
laten.
‘Ik ben heel blij met jou!’ zei een man, bij wie alle aanloop
was weggevallen. ‘Wil je alsjeblieft wat vaker bellen?’
Zo heb ik vijf weken lang afspraken gehad om mensen
terug te bellen. Langzaam werd dat minder.
De maatregelen versoepelden en mensen hebben inmiddels weer een soort van netwerk om zich heen gecreëerd.
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Marlies van Hout

Elise Maas
Elise Maas is 22 jaar en momenteel werkzaam als
vakspecialist ‘Entertainment en Musical’ en persoonlijk begeleider bij Theaterwerkplaats Novalis in
Vught. Tijdens de eerste corona golf zag zij op Facebook een bericht voorbijkomen van SMGhelpt. In
dit bericht werd iemand gevraagd die op vrijwillige
basis een hondje wilde uitlaten omdat de eigenaar
van het hondje daar toen zelf niet toe in staat was.
‘Ik zag de oproep en aarzelde geen moment. Ik wil
graag iets doen om anderen te helpen. Door de coronacrisis was mijn werk dicht en zat ik de hele dag
thuis. Ik was op zoek naar iets wat ik kon doen en
waarbij ik tegelijk ook anderen kon helpen. Na contact met een medewerker van Bint, mocht ik het
hondje gaan uitlaten. Voor ik naar de eigenaar van
het hondje ging, kreeg ik informatie van Bint over
veiligheid m.b.t. corona. Wanneer ik ergens tegenaan liep, kon ik altijd contact met haar opnemen
Iedere week wandelde ik een uur met het hondje
en maakte dan meteen een praatje met de eigenaar van het hondje. Hier genoten we alle drie van.
Een win-win situatie dus!’
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‘Steeds
meer
mensen
vinden
‘Ik heb
enorm
genoten,
omdat
het
naar ons’’
hondje endedeweg
eigenaar
genoten’

‘Het heeft mij veel vreugde
en verrassende uitkomsten
gebracht.’

Toen het coronavirus in maart 2020 ons leven ‘overnam’
kwam het vrijwilligerswerk bij de Beemden, de werkzaamheden voor mijn praktijk en bezoek aan familie stil te
liggen.
Door mijn ervaring met werk en vrijwilligerswerk weet ik
hoe eenzaam sommige mensen kunnen zijn en wilde ik
daar graag iets voor betekenen.
Toen SMGhelpt een oproep deed heb ik me meteen aangemeld als coördinator van vrijwilligers die ouderen gingen bellen. Via Bint kreeg ik namen door van mensen die
het op prijs zouden stellen als zij gebeld zouden worden
door vrijwilligers. Het project ‘Even Bellen’ was daarmee
een feit. Ik heb ook mensen gevraagd uit mijn netwerk en
vond het uniek met welke vanzelfsprekendheid men ja zei
tegen het project.
In het begin heb ik regelmatig contact opgenomen met de
vrijwilligers om te vragen hoe het contact met de ouderen verliep; later was dat niet meer nodig. Slechts één
keer heb ik een andere vrijwilliger gevraagd voor iemand
omdat er geen juiste klik was. Tien vrijwilligers belden met
elf ouderen. De meeste vrijwilligers hadden één keer per
week contact met een oudere, enkele drie keer per week
en sommige dagelijks. Er ontstonden waardevolle contacten en soms zelfs vriendschap. De gesprekken tussen één
vrijwilliger en een oudere mevrouw verliepen zo leuk, dat
er telefoonnummers zijn uitgewisseld en er over en weer
steeds vaker met elkaar werd gebeld. Zodra corona voorbij
is, zullen ze samen een kop koffie gaan drinken op een
terras. Kortom: met een klein groepje mensen kan je toch
veel betekenen voor een ander.
Met Bint besprak ik regelmatig hoe het contact tussen vrijwilligers en ouderen verliep. Ik had een evaluatie gepland
met de vrijwilligers, maar dit kon door corona helaas niet
doorgaan. Ik vond het superleuk werk en ben blij dat er bij
95% van de gesprekken een goede match was.
21
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Bint in de Buurt

Rouwbegeleiding

Vanaf februari 2020 zijn we met Bint in de Buurt van
start gegaan. Per kern zijn twee sociaal werkers het
aanspreekpunt. De duo’s waren regelmatig aanwezig in
de dorpshuizen, op scholen, buiten of bij mensen thuis.
Vanwege corona moesten zij vanaf maart op een andere manier werken dan in eerste instantie de bedoeling
was.

Dit jaar namen drie groepen deel aan de bijeenkomsten
die Pia Verbakel en Lenie Schoones begeleidden. Elke
groep bestond uit mensen die afscheid hadden moeten
nemen van een dierbare. Mensen van verschillende
leeftijd, geslacht en achtergrond, maar samen deelden
ze eenzelfde  ervaring: het verlies van een naaste. Elke
groep is drie keer samengekomen in de Litserborg.
Tijdens de bijeenkomsten werden ervaringen gedeeld,
werd er gehuild, maar gelukkig ook soms gelachen. De
focus lag niet alleen op het verdriet,  maar ook juist op
de mooie momenten. Want wie waren nou eigenlijk die
personen die zijn weggevallen? Wat maakte hen nou zo
bijzonder?
Lenie en Pia vertelden over wat er met je kan gebeuren
bij rouw en verlies en dat er meer manieren zijn om te
rouwen, maar dat ieder dat toch op zijn eigen manier
doet.
Er is niet één bepaalde tijdsduur voor rouwen en het
proces kan dus bij de één veel langer duren dan bij de
ander. Dat is oké.
Daarnaast gaven zij advies over hoe om te gaan met
rouw. Iedereen heeft namelijk zijn eigen ‘voorkeursstijl’
in rouwen: de een kijkt veel vooruit, terwijl de ander
veel terug kijkt. Zowel het vooruitkijken als het terugkijken heeft een functie in het verwerken van het verlies
en het is dus belangrijk om dit allebei te doen. De ene
manier is niet beter of slechter dan de andere manier.
‘ Heel duidelijk, ik heb er veel van opgestoken,’ vertelde
een deelnemer na afloop. ‘Er werd duidelijk uitgelegd
wat het met je kan doen. Pia en Lenie hebben de bijeenkomst fijn begeleid, ik durfde mijn verhaal te doen
en me open en kwetsbaar op te stellen.’
Belangrijk is dat de deelnemers elkaar erkenning geven,
herkenning vinden in het omgaan met verlies en de
ruimte krijgen om ervaringen uit te wisselen.

In de zomermaanden gingen de sociaal werkers van
Den Dungen, Marleen en Lenie,de buurt in om mensen
te spreken. Ze waren vooral benieuwd hoe het met de
mensen ging in coronatijd. Ze spraken mensen aan op
straat en belden bij huizen in diverse straten aan.  
De verhalen waren bijzonder, de bereidheid om ze te
vertellen was groot. Veel mensen hadden voor langere
tijd niemand in hun huis toegelaten vanwege de geldende maatregelen.
‘Wat goed dat jullie langs de deuren komen,’ zei een
mevrouw. ‘Nu je wereld zo klein wordt, is het fijn om
even je verhaal te kunnen doen en je hart te luchten.’
‘Terwijl wij buiten op anderhalve meter van de voordeur stonden, hoorden we hoe de mensen deze tijd
hebben ervaren,’ vertelde Marleen. ‘Soms luisterden
we wel een half uur naar iemand, maar vaker was het
tien minuten tot een kwartier. Uit alle gesprekken bleek
het gemis van dierbare contacten, het gemis aan nabijheid, de wil om gezond te blijven en soms de angst om
ziek te worden.’
Marleen en Lenie hebben de rondgang door gedeelten
van Den Dungen als heel waardevol ervaren en gaan
daar graag mee door als de richtlijnen het toelaten.
Zij ontmoetten vitale en kwetsbare burgers, leerden
sleutelfiguren kennen in de wijken en zorgden er meteen voor dat mensen meer te weten kwamen over het
werk van Bint.
22
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Balkongym voor ouderen
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Op twee locaties in de kernen, Berlicum en Den Dungen,
verzorgden de Buurtsportcoaches samen met mede initiatiefnemer Karin Willems balkongym op muziek. Door
vanaf de straat oefeningen voor te doen, kwamen bewoners die door de coronacrisis hun vaste (beweeg)momenten moesten missen toch in actie. ‘Normaal dans en beweeg ik, samen met de diverse sportgroepen, de gehele
week door, maar dat lag allemaal stil,’ aldus Karin Willems
MBVO docent in de gemeente Sint-Michielsgestel.
Vanaf de eerste Lockdown moest er dus iets ludieks bedacht worden. ‘Senioren konden onmogelijk aansluiten
bij een beweeggroep, vandaar dat we iets voor hen moesten doen om vitaal fit en gezond te blijven,’ vertelt buurtsportcoach Dave van Veghel. Na een brainstormsessie
met Karin en de buurtsportcoaches Dave en Sabine werd
de Balkongym bedacht voor bewoners van Berlerode en
de Litserborg. Met dit beweegprogramma kon iedereen
individueel op eigen tempo vanaf het balkon of standplaats mee doen.   ‘Stap opzij en weer terug. De knieën
mogen lekker hoog. Armen op, armen laag,’ galmde het
buiten uit de speakers van de geluidsinstallatie., tussen
de liedjes van Abba en Andre Hazes door.  ‘Echt alle onderdelen van het lichaam kwamen tijdens uiteenlopende
oefeningen aan bod,’ zegt Karin lachend. ’Het applaus en
alle blije gezichten na afloop spraken boekdelen. Zelfs tijdens een koudere dag stonden toch 38 belangstellenden
actief buiten te bewegen. Dat zijn toch de dingen waar
je het voor doet.’ De verbondenheid tijdens deze balkongymmomenten werd na verloop van tijd steeds groter.  
Diverse enthousiaste deelnemers gaven aan: ‘Dit is iets  
waar we naar uit kunnen kijken, i.p.v. alleen thuis voor de
televisie staan huppelen. Het is fantastisch om vanaf het
balkon zelf mee te bewegen en te zien hoe de sfeer op
het plein is.’  Ook de lokale fysio’s, tandartspraktijk en de
dagbesteding van SamenSterk stonden onder leiding van
Karin, fanatiek en vol enthousiasme mee te bewegen.

Blij met de bus!

‘Het applaus en alle blije gezichten
na afloop spraken boekdelen’

‘De chauffeur is altijd
precies op tijd’

Mevrouw Gerda van Boxtel, 78 jaar, maakt sinds een
paar maanden  elke donderdag gebruik van de BoodschappenPlusbus.
‘Eerst liep ik altijd met de rollator naar de Meanderkamer, maar sinds ik last heb van mijn knie rij ik met de bus
mee. Eric, een hele fijne chauffeur, helpt me altijd met
in en uitstappen. We kunnen echt lachen samen. Ik ben
ook wel eens met de bus naar de huisartsenpraktijk gegaan en toen heeft hij daar even op mij gewacht. Dankzij
de boodschappenplusbus heb ik elke donderdag lotgenotencontact in de Meanderkamer. Twee dames zie ik al
twee jaar en we kennen elkaar inmiddels door en door.
Ik ben heel blij met de bus!’
Mevrouw S. kan dit van harte beamen. ‘Het is écht gezellig zo samen. Sinds ik geen auto meer rijd, ben ik veel
thuis. Mijn kinderen doen de boodschappen voor mij.
Maar donderdags ga ik met die bus mee naar de Meanderkamer. De chauffeur is altijd precies op tijd.’
Wekelijks maken veel ouderen gebruik van de BoodschappenPlusBus.
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Bint online

Wat ondersteunen we?
Klankbordgroep Eenzaamheid
Samen koken
Zomercarrousel
Cursussen
Vervoersdiensten
Taalmaatjes
Nieuwe Nederlanders
Achter de voordeur
Cursus empowerment
Participatiecoaches

Bint Ontmoet
Bint vindt ontmoeting essentieel voor het welzijn
van mensen. Mensen met
een goed netwerk hebben
meer veerkracht en herstellen sneller als er zich moeilijke situaties voordoen.
Door met inwoners laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk te organiseren worden ook vooral
kwetsbare mensen bereikt.
Belangrijk hierbij is dat deze
ontmoetingsplekken van de
mensen zelf zijn. Of zoals
wij dat zeggen: ‘inwoners
zijn de eigenaar van hun
eigen activiteit’.
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Workshops Film & editen
Carine Hermens is docent bij Fontys Hogescholen en
werkt voor en achter de camera met (jong) volwassenen
met een beperking.
Voor het Experience Lab heeft zij aan jongeren een workshop  Korte film maken gegeven.
Binnen het Experience Lab leren jongeren beroepen/vakken kennen door middel van kleine workshops. Samen
met de jongerenwerkers heeft ze een vijfweekse workshop opgezet waarin jongeren een korte film maakten.
Het was voor Carine een leuke uitdaging om met deze
doelgroep aan de slag te gaan en het viel zeker niet
tegen!  ‘Hoe snel ze fantasieën hebben, zich interesseren
en aan de slag gaan, is superleuk,’ vertelde Carine.
Hoe geïnteresseerder de jongeren zijn, hoe makkelijker
de workshop loopt.  ‘Door de flow waarmee ze aan de
slag gingen leverde het uiteindelijk echt een leuk filmpje
op.’ In de korte tijd die ze hadden, hebben ze allemaal
een eigen filmpje geproduceerd en in de laatste les een
première gehad. Mét Oscarprijzen en een echt certificaat
om mee naar huis te nemen.
Een van die enthousiaste deelnemers is Lemoni (12) uit
Berlicum.
Lemoni: ‘Het filmen tijdens de workshop vond ik het
leukste om te doen. Ik maakte een korte film over loverboys. Een spannend verhaal, maar gelukkig met een goed
einde.’  Lemoni heeft samen met een aantal andere jongeren input gegeven aan de invulling van het Experience
Lab. Ze helpt mee met onderwerpen bedenken, ze kijkt
mee naar de inhoud en zorgt dat jongeren uit haar dorp
het Experience Lab leren kennen.
‘Ik doe mee omdat ik het leuk vind om ideeën te bedenken, maar het is vooral ook erg gezellig,’ vertelt Lemoni.
Lemoni helpt momenteel bij het opzetten van de volgende workshop, ze heeft genoeg ideeën!
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‘Ik doe mee omdat ik het leuk vind
om ideeën te bedenken’

Digitaal Sociaal werk

#stayhomechallenge

Het werk van Bint is mensenwerk en daarvoor ontmoeten we bij voorkeur mensen in levende lijve. Op straat, in
de gemeenschapshuizen, bij de jeugdinlopen, bij bijeenkomsten, op scholen en op tal van andere plekken. In
het voorjaar, in de eerste lockdown, viel dat ineens weg.
Ook wij werden overvallen door het stilvallen van alle
activiteiten en de grote beperking op fysieke ontmoeting.
Maar we wilden er ook zijn en gingen kijken wat wel
kon. Digitale ontmoeting is daarvan een onderdeel. Tot
vorig jaar was dat nog een redelijk onontgonnen terrein
in ons werk, maar we zagen al snel de mogelijkheden.
Naast de vele overleggen en een-op-een ontmoetingen
via o.a. whatsapp en Teams, verkenden we ook welke
onderdelen van ons werk digitaal door konden gaan. Dit
gold bijvoorbeeld voor een deel van de activiteiten van
het jongerenwerk, en voor activiteiten binnen de Vrijwilligersacademie.
Onze ervaringen nu zijn goed. Gaandeweg ontdekken we
dat digitaal ontmoeten in sommige situaties een mooie
aanvulling kan zijn op echt, live contact. Dit laatste blijft
voor ons nog steeds het allerbelangrijkste, maar onze
ontdekkingstocht in de digitale vormen gaat door. In
2021 zeker nog omdat het noodzakelijk is vanwege alle
maatregelen. Maar ook daarna blijven we deze vorm
zeker van tijd tot tijd inzetten.

De eerste lockdown in maart 2020 heeft de wereld van
veel mensen even op zijn kop gezet. Zo ook die van
de jongeren in de gemeente. De scholen waren dicht,
jongeren mochten niet meer samen komen en iedereen
zat voor een lange tijd thuis.  De buurtsportcoaches
en jongerenwerkers vonden dat ze hierop in moesten
spelen. Er moesten manieren zijn waarom ze jongeren
een leuke vrijetijdsbesteding konden bieden, passend
binnen de geldende maatregelen. Zo begonnen ze met
de #stayhomechallenge. Wekelijks werden er opdrachten
en ideeën gedeeld via de sociale mediakanalen. Van een
parcours maken door je slaapkamer tot recepten voor
een lekkere snack. Allemaal ideeën om thuis uit te voeren. Uiteindelijk zijn er nog jongeren geweest die hun eigen dag filmden om zo vanuit het oogpunt van de jeugd
te laten zien hoe zij de lockdown ervoeren, waaronder de
kinderburgemeester!  Dagelijks keken jong en oud naar
de filmpjes die gedeeld werden. Er kwamen leuke reacties en filmpjes/foto’s terug van jongeren die mee deden
aan de challenges.  Ondanks dat er geen fysiek contact
kon plaatsvinden, is er via sociale media toch een verbinding met de jeugd gelegd. Met wat humor en goede
uitdagingen hebben de buurtsportcoaches, jongerenwerkers en stagiaires de jeugd actief gekregen en de tijd van
alleen thuis zitten wat minder zwaar gemaakt.
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Wat ondersteunen we?
Mantelzorgondersteuning
Lotgenotencontact
Achter de voordeur
Café Brein
Mantelzorgdag
Scootmobielclub
Nieuwe Nederlanders
Buurtbemiddeling
Jongerenwerk op Maat
KlusBrigade

Bint samen

30

Bint
samen

Zelfredzaamheid en eigen
kracht van inwoners, dat is
waar Bint zich voor inzet.
Dat gaat bij de ene inwoner
makkelijker dan bij de andere. Ondersteuning blijft voor
veel kwetsbare inwoners
noodzakelijk. Bint probeert
om samen met vrijwilligers
in te spelen op vragen van
inwoners waar zij ondersteuning bij nodig hebben.
Zoals de Formulierenbrigade,
KlusBrigade en de Buurtbemiddeling.
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Cultuurcafé
Marwa Abousouf komt uit Syrie en woont nu bijna 6,5
jaar in Berlicum. Marwa woont samen met haar man
en zoontje van 1 jaar. Ook vangen zij sinds 1,5 jaar een
pleegkind op. Vanaf de start, in oktober 2020, is Marwa
vrijwilliger bij Cultuurcafé Berlicum, waar mensen
komen om te oefenen met het spreken van de Nederlandse taal. Marwa: ‘Ik wilde graag activiteiten organiseren voor Syrische mensen dus toen ik hoorde dat
er een Cultuurcafé was in Sint-Michielsgestel, wilde ik
dit in Berlicum ook organiseren. Samen met Cecile van
Bint heb ik dit idee verder uitgewerkt. We hebben een
aantal keer overlegd en flyers verspreid. Er sloten nog
een aantal Nederlandse vrijwilligers aan. Het Cultuurcafé Berlicum kon van start gaan.’ Nieuwkomers ervaren
in het dagelijks leven vaak een drempel om te oefenen
met het spreken van Nederlands, omdat ze bang zijn
om fouten te maken of bang zijn dat anderen hen niet
goed zullen begrijpen. Het Cultuurcafé is een veilige
plek om te oefenen, omdat er meer nieuwkomers zijn
die de taal nog niet zo goed spreken. De drempel om te
spreken is dan een stuk lager. Vrijwilligers ondersteunen
en moedigen mensen aan. Daarnaast vergroten mensen
hun sociale netwerk en wordt er informatie gedeeld
over bepaalde gebruiken in Nederland. Marwa: ‘Bij
het Cultuurcafé drinken we samen koffie en thee. We
praten over verschillende onderwerpen; bijvoorbeeld
het nieuws, de verschillen tussen het land waar je vandaan komt en Nederland, wat heb je van het weekend
gedaan, enz. We leren van en over elkaars land en vaak
doen we in kleine groepjes taalspelletjes om te oefenen
met het Nederlands. Op school oefen je vooral met lezen en schrijven, maar bij het Cultuurcafé moet je echt
Nederlands spreken. Er kwamen zo’n vijftien bezoekers
per keer. Er ontstonden al meteen leuke ideeën in de
groep. Zo willen we een keer samen koken en wil een
aantal vrouwen gaan handwerken samen. In verband
met corona is het Cultuurcafé tijdelijk dicht, maar we
gaan weer van start zodra het kan!’
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Mariëtte Meulenbroek

‘De drempel om te spreken is dan
een stuk lager’

‘We hebben samen een mooie klus
geklaard’

Mariëtte woont in ’t Maaskantje en wilde graag  
wat betekenen voor onze gemeenschap in tijd van
corona. Via de gemeente kwam ze  in contact met
Bint om de coördinatie voor het maken van mondkapjes op zich te nemen.
Bint nam het initiatief om gratis mondkapjes te
gaan aanbieden voor inwoners van onze gemeente.
‘Mijn werkgever, de provincie Noord-Brabant, gaf
me ruimte voor vrijwilligerswerk omdat mijn werk
door corona enigszins terugliep’, vertelt Mariëtte.
‘Vrijwilligerswerk staat standaard in mijn agenda.
We hebben fijn samengewerkt met SMGhelpt voor
een vrijwilligersoproep rondom dit initiatief.
Er komt veel bij kijken. Welk materiaal, welke locaties en hoe doen we de logistiek? En uiteraard goede contacten leggen en behouden, dat is een must!
Er meldden zich vrijwilligers uit alle kernen die mee
wilden naaien en ik coördineerde het geheel samen
met subcoördinatoren.
Twintig inwoners hebben tot aan de zomervakantie
en vanaf oktober mondkapjes gemaakt. De jongste
naaister was 20 en de oudste was 76 jaar. Het is fijn
om samen met anderen je handen uit de mouwen
steken en ik heb nog meer mooie mensen leren
kennen. Ik ben trots op mijn gemeente want er
staan altijd veel mensen op als er een klus geklaard
moet worden.
Begin oktober werd besloten mondkapjes te gaan
naaien voor 1 euro t.b.v. van een goed doel en
heeft Annie Maas de coördinatie overgenomen.
In totaal zijn er ruim 5000 mondkapjes gemaakt en
verspreid. Er zijn 200 mondkapjes aan Hospice Parunashia geschonken en er is naar de verzorgingshuizen lekkers gebracht ook zijn mensen in de zorg
in het zonnetje gezet. De overige opbrengst is naar
SMGHelpt gegaan.
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Nieuwe activiteiten belicht!
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In 2020 ondernamen of ontwikkelden we frisse nieuwe activiteiten voor de
toekomst. Activiteiten die inspelen op nieuwe vragen van burgers en aansluiten bij de ontwikkelingen die op dit moment spelen in de maatschappij.
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De sportgids!
Een sportgids met al het lokale sport- en beweegaanbod van de gemeente Sint-Michielsgestel
De sportdeelname in de gemeente Sint-Michielsgestel
is onder zowel de jeugd als ouderen hoger dan het
landelijke gemiddelde. Daar leveren de lokale sportverenigingen en sportaanbieders een positieve bijdrage aan!
Uit een recent onderzoek is echter gebleken dat
veel inwoners niet volledig op de hoogte zijn van het
reguliere sport- en beweegaanbod. Een deel van de
55-plussers heeft ook geen idee waar zij het actuele
aanbod overzichtelijk kan vinden en wil graag op de
hoogte blijven.
Wij vinden het van belang dat het huidige lokale sporten beweegaanbod meer bekendheid krijgt onder alle
inwoners. Daarom hebben wij besloten om een digitaal platform op te zetten. Medio december 2020  zijn
alle lokale sport- en beweegaanbieders in de gemeente aangeschreven om deel te nemen aan dit platform.  
Naast dit digitale platform zal er voortaan ook elk
jaar een papieren gids uitgegeven worden. Deze zal
volgens plan medio september huis aan huis verspreid
gaan worden.
Samen met de lokale sportaanbieder en sportvereniging(en) streven wij ernaar om een zo compleet
mogelijk aanbod te faciliteren. Het is van groot belang
dat het aanbod voor iedere inwoner laagdrempelig en
toegankelijk moet zijn. Als dit overzichtelijk  en vindbaar is wordt tenslotte ook het de lokale sportaanbieder bereikt
Bij eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen
met de buurtsportcoaches van Bint Welzijn via sportingestel@bintwelzijn.nl.
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Positieve gezondheid

Sp o r t SMG

In ons werk kijken we zoveel als mogelijk naar dat wat er
wel is. Welke talenten heeft iemand en waar kan hij of
zij die inzetten op een plek waar dat tot zijn recht komt?
Wat is er nog wel mogelijk in situaties die soms lastig zijn?
Wie leven er samen in een buurt of wijk en wat kunnen
zij voor elkaar betekenen? Zomaar wat vragen waar we
dagelijks mee bezig zijn. Dat vraagt steeds weer om een
gesprek op maat met groepen mensen of individuele inwoners. Iedere keer opnieuw kijken wat er leeft in die ene
situatie. Zo dragen we bij aan het welzijn van inwoners
en het verbreden en versterken van zelfredzaamheid. We
geloven erin dat het welzijn van mensen voor een belangrijk deel ook bijdraagt aan de mate waarin mensen zich
gezond voelen. En dat het daarbij vooral van belang is wat
mensen zelf betekenisvol vinden. Daarom omarmen wij
Positieve Gezondheid. Daarbinnen staat de term gezondheid voor de veerkracht van mensen om zich aan te

passen aan wat zich in het leven voordoet. Waarbij het
nadrukkelijk gaat over het kijken wat voor ieder betekenisvol is (en dat kan heel verschillend zijn per persoon).
Deze brede invulling van gezondheid is binnen deze manier van kijken uitgewerkt in zes dimensies. De methode
gekoppeld aan Positieve Gezondheid is te gebruiken als
hulpmiddel in gesprekken. Maar de dimensies zijn in ons
werk ook bruikbaar voor projecten of activiteiten voor
grotere groepen. We zien bijvoorbeeld ook mogelijkheden voor vrijwilligers om er in hun werk mee te werken.  
In 2021 willen we dan ook binnen ons werk actief aan de
slag met Positieve Gezondheid. Het helpt ons om dat wat
we al doen vanuit ons vak nog meer basis te geven. En
omdat steeds meer vrijwilligers en organisaties het denken binnen Positieve Gezondheid omarmen, kunnen we
door het gebruik van een gezamenlijke taal verbindingen
verder uitbouwen.
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Bint en haar partners!
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SMGhelpt
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Erwin Frunt en Imke van Gaal zijn de initiatiefnemers
van SMGhelpt. ‘Direct nadat de eerste lockdown in
maart vorig jaar werd uitgeroepen, belde Imke mij
met de vraag  of we samen een platform voor vraag
en aanbod konden opzetten voor de mensen die beperkt werden in hun mogelijkheden,’ zegt Erwin.
‘In het begin was er best wat paniek onder de mensen. Er zouden veel inwoners mis kunnen pakken op
hun boodschappen en geen bezoek meer krijgen.
Dus zochten we in elke kern mensen die een breed
netwerk hebben om vraag en aanbod gemakkelijk aan
elkaar te koppelen. Al binnen een paar dagen hadden
we een website in de lucht waar mensen zowel hun
vraag als aanbod op konden zetten. Prachtig om te
zien dat binnen korte tijd tientallen burgers zich als
vrijwilliger aanboden om mensen te helpen. Natuurlijk kwamen veel mensen thuis te zitten en hadden
daarom meer tijd, maar we hebben een enorme
bereidheid tot helpen gezien. Inmiddels hebben we
in de afgelopen maanden samen met Bint zo’n 150tal  matches kunnen maken. Zo zie je dat in slechte
tijden mensen elkaar weer vinden en zich met elkaar
verbinden. Een match die me is bijgebleven was de
vraag van iemand die slecht ter been was voor hulp in
de tuin. Achteraf gezien zat er nóg een vraag achter,
namelijk behoefte aan contact met iemand om de
eenzaamheid te beslechten. Nog steeds komt deze
vrijwilliger bij die persoon over de vloer.  Naast deze
matches hebben we ook twee acties gehad voor gezinnen met pasgeborenen en voor nabestaanden. Een
welkomstpakketje of een mooie kaart doet de mensen
in deze tijd erg goed. We onderhouden goede contacten met gemeente, ondernemers en Bint. Daardoor
creëren we meer draagvlak en kunnen we op diverse
vlakken samenwerken.
Inmiddels  zijn we een stichting met als doel laagdrempelig mensen met elkaar te verbinden.

Kunstcafé XS

‘Nog steeds komt deze vrijwilliger bij
die persoon over de vloer’

‘Via het armoedenetwerk kwam ik in
contact met Bint’

‘Regelmatig gaf ik schilderavonden in eetcafé de Prins
in Berlicum waar tegen een bepaald bedrag geschilderd kon worden onder het genot van een drankje.
Een vriendin met een smalle beurs kwam ook regelmatig en maakte mij erop attent dat ze vaker wilde
komen,  maar het niet kon betalen. Zo ontstond het
idee van het kunstcafé XS,’ aldus initiatiefneemster
Cindy de Graaff.
‘Een keer per maand konden mensen met een smalle
beurs gratis komen schilderen. De gemeente financierde het eerste jaar. Ook maakte ik aanspraak op een
gemeentelijk potje waardoor er eveneens een Kinderkunstcafé gestart kon worden. Deze vond plaats in
Basisschool de Kleine Beer en werd een groot succes
met soms wel dertig kinderen per keer!
Het Kunstcafé XS groeide uit tot een mooie en veilige
plek waar mensen eindelijk eens tijd voor zichzelf hadden en waar er naast mooie schilderijen ook mooie
vriendschappen ontstonden. Eind 2020 liep mijn initiatief het Kunstcafé XS op zijn einde.
Na dit eerste jaar wilde ik het kunstcafé voortzetten
omdat er zulke mooie verbindingen ontstonden. Via
het armoedenetwerk kwam ik in contact met Bint en
we besloten samen te werken zodat het Kunstcafé zou
voortbestaan. De locatie veranderde naar de atelierruimte aan de zijkant van sporthal de Run in Berlicum
en er is besloten om een eigen bijdrage te vragen, dus
het is nog even afwachten of mensen dit gaan continueren.  Verder werd afgesproken dat het Kinderkunstcafé nieuw leven ingeblazen zou worden vanaf
februari 2021 op dezelfde locatie.
De coronamaatregelen hebben tot nu toe roet in het
eten gegooid dus we zijn nog niet van start kunnen
gaan. Wij hopen zo snel mogelijk te zien of deze samenwerking van de grond kan komen.’
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Jaarcijfers 2020 van Bint

Buurtbemiddeling

		

Legenda

= aantal deelnemers

= aantal contactmomenten

Totaal jaarbereik contactmomenten
ondersteuning

Totaal aantal contactmomenten
ontmoetingsactiviteiten

7.042

19.470

Ontmoetingsactiviteiten
10 380

8 296

Aantal

%

Gemeente

1

7%

Politie

4

27%

Eigen initiatief

10

66%

Totaal aantallen in 2020
Vrijwilligers v.d. kamers

9

5 85

1

2

15 45
42

Bellen met ouderen

11 880

Bint in de Buurt

125 125

1. Tuin /grondverschil
2. Geluid
3. Pesten / lastigvallen

1

7
7

Afgerond

4

Den Dungen
Gemonde
Sint-Michielsgestel
Berlicum
Middelrode

1
64
2

7
7

Negatief
Positief
Niet gestart
door Corona

Nieuwe Nederlanders
Deelnemers

Cultuurcafé Berlicum

15 60

29- 1350
Taalmaatjes

Rouwverwerking

TOP 3 Overlastsituaties

Kernen

7

Litserkamer

Durpskamer

3

Verwijzers

Ondersteuning

Ontmoeting

Meanderkamer

15

521 = contactmomenten ontmoeting (vet)
231 = contactmomenten ondersteuning (regular)

30 Casussen

Cultuurcafé Gestel

12 480

22 484

Vrijwilligers

35

Taalgroep

Kletskoek bij Bibi

14 42

Begeleiding nieuwkomers

42 840
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Formulierenbrigade

Vrijwilligers

4%

48
VW-bijeenkomsten

Deelnemers

23

251

Herkomst vrijwilligers
Den Dungen
Gemonde
Sint-Michielsgestel
Berlicum/ Middelrode
Overig

Mobiele Hulpbrigade
10
44

15-55

5%

26%

KlusBrigade
Aantal klussen

50

22

40
35
30

33

23

1

Herkomst kernen

45

6

25
20

Tuin
Klussen

15
10
5
0

4

2019

2020

Mantelzorg
Vrijwilligers

Mantelzorgers

14

Deelnemers

Vrijwilligers

14%

87

115

32%

1%

70%

124-124

4
Vrijwilligers Bint

Berlicum
Den Dungen
Gestel
Gemonde

18%

DigiD
Bijzonder Bijstand
UWV
Toeslagen
Kwijtschelding
Overig

Gestel

VrijwilligersAcademie

21%

Gemonde

Punt

8%

Redenen gebruik formulierenbrigade:

Den Dungen

Vrijwilligers

77 77

Aantal bezoeken

Aanvragen organisaties

Berlicum

VrijwilligersPunt

Mantelzorgdag

600-600

788

Jonge mantelzorgers (JM)

25- 86
Mantelzorgwaardering

303

Activiteiten JM

25- 42-71
Huishoudelijk Hulp Mantelzorg

30 afnemers
45

Jongerenwerk

1

2

3

Sport

4

Jongerenwerk op Maat (JOM)

19 251
Aantal jongeren

1

B
A

Wandelen Kentalis

Wandelfit programma

8 maanden

1

Duur trajecten

4

per week

30-30

12

15 70
Straatwerk Den Dungen

30 500

X-lab

17 58

X

Straatwerk Berlicum

25

DD

12 48

Frequentie
Uniek Sporten

Meidenwerk Berlicum

Virtuele Wandel4daagse

Young & Connected

8 74

105

835

15

0

Aanvragen

Matches

Plein Sportief

Straatwerk Gestel

300

13 34

Inloop kernen

128 1850

450

80

400
350

8 160
AutismeSportgroep

Walking Football SVG ‘18

Walking Football Den Dungen

19 228

18 72

300
250
200

Zomertour

55 55

150

Animatieweek

Balkon bewegen

100

185 185

50

2000

62 396

0
Gestel
9 - 12 jaar

Online bewegen

Gestel
Den Dungen Den Dungen
13 - 22 jaar 13 - 22 jaar
9 - 12 jaar

Welzijnsdagbesteding bewegen

12 180

Online activiteiten
Challenges

Activiteiten

1400 1400 75 75

46

Kerst-live

300 300

ZooZ 15+ met autisme

12 120

Sportcafé

Café

52 105

Sjors Sportief

Aantal deelnemers Sjors Sportief

213

Aantal cursussen

133

Creatief
Sportief

309
70

47

Sport

Corona-matches via Hulplijn
Aantal corona-vragen

Aantal cursisten naar soort cursussen
Jeugd

18 386
+

4120

15

18 52-445
-

106
83

235

Algemene ontwikkeling
Creatief
Lichaam & geest
Digitaal

Aantal ritten 2020

Aantal chauffeurs

Herkomst cursisten

40

30

20

10

48

0

250

Berlicum
Gestel
10

12 25

58
260

64
19

5

11

15

Leeftijd passagiers
4%

Aantal cursussen & locaties
44

8

es

tch
a
m

BoodschappenPlusBus (BPB)

300

50

2

Vervoer

5

7

17

2
Wandelen

10
0

Deelnemers
Volwassenen

15

11
Formulieren

45

20

Tuin

Cursussen

op

63

25

25

Den Dungen
B’cum/M’rode
Gestel
Anders
Gemonde

19

33

8

7 2

31

Anders

30

Klus

12 100

35

Gezelschap

150 5300

Hond uitlaten

136 136

Zomeractiviteiten

Gelukte matches

.t.
13 n.v
en

74 1110

Gymlessen scholen

Soorten corona-vragen

Boodschappen

Sportinlopen

200

Den Dungen
Berlicum
Gestel
Anders
Middelrode
Gemonde

233

259

269

152

sep
aug
50

50

jul

36

jun
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

mei
apr

75+

1825

okt

162

100

0

1825
nov

203

200

150

247

BPBdec
aantal passagiers
60-74

96%

3

60-

TOP 3 Locaties

1. Dagbesteding Den Dungen 216
79
2. Supermarkt Gestel
3. Ziekenhuis
12
49

Bint algemeen

Sociale media & website

Aantal medewerkers

2018

2019

Verhouding man/vrouw
volgens uren

2020

Verhouding ondersteunend
/ sociaal werkers
18 %
Ondersteunend

Facebookpagina Bint

Website Bint

58%
Vrouw

12,5
fte
+11,2 %

+24 %

12,1
fte

-25%

61.777

51.249

12.116

14.993

11.252

2018

2019

2020

2018

2019

2020

In dienst

% ziekteverzuim

1,1 %

5386
4285

3000

2475

Ac�viteiten

50

Cursussen

2018

2020

2019

2018

2020

2019

0

2018

1000

1612

Clubs

1285

2020

2000

+5 %

-24%

8.832

4178

11.719

3369

11.163

4403

4000

Aantal Stagiaires

1

1

Financiële cijfers

4721

2019

5000

Uit dienst

16

Website BeleefSMG
6000

82 %
Sociaal werkers

Mobiliteit 2020

55.562

-17%

11,5
fte

42%
Man

Lasten

- € 1.140.099,-

€

2018

2019

2020

Baten

+ € 1.069.605,-

€
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Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht zijn;
De heer drs. T.H.C. de Haas, voorzitter RvT
De heer drs. M. van den Hoeven, lid RvT
Mevrouw drs. P.H.M. van Rooij, lid RvT
Mevrouw J.C.J.M. Cooijmans, lid RvT
Mevrouw drs. H.M. van de Wouw-Strijbos, Directeur/bestuurder;
Neventaken:
Commissaris bij BeRoEmD Zorggroep huisartsen Berlicum/Rosmalen
Vice voorzitter van de Raad van Toezicht Jeugdbescherming Brabant en
Stichtingen VeiligThuis Noord- en Zuidoost Brabant.
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Vaststelling jaarverslag
Aldus vastgesteld in de vergadering van Raad van Toezicht op 22 maart 2021.

Colofon
Datum
maart 2021
Plaats  
Sint-Michielsgestel
Stichting Bint Welzijn
Meanderplein 3A
5271 GC  Sint-Michielsgestel
tel. 073 – 55 15432
website: www.bintwelzijn.nl
contact:info@bintwelzijn.nl
Tekstredactie: Elize Broeren
Vormgeving & lay-out: Vincent Gil-Toresano
Foto’s op pagina 20, 21, 24, 28, 33 zijn gemaakt door Marcel Willems.   De foto
op pagina 27 is gemaakt door Leonie Spierings.
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