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Beste vrijwilliger, 

Op de valreep van hopelijk weer een hele mooie zomer ontvangt u onze  
nieuwsbrief met daarin heel veel informatie. De data van de aangekondigde  
trainingen en scholingen zijn vastgelegd en ik nodig u van harte uit hier aan deel te 
komen nemen. 

De MHFA, EHBO en opfriscursus voor de SWOM-chauffeurs zijn een herhaling. 
Enerzijds omdat vorig jaar niet voor iedereen plaats was, ondanks uw aanmelding. 
Mocht dit het geval zijn geweest, laat u niet ontmoedigen en meldt u weer aan. Dan 
is er zeker plaats voor u. Anderzijds is de opfriscursus weer een extra puntje van 
aandacht voor veiligheid. De training Signaleren is nieuw en geeft mogelijk nieuwe, 
inspirerende inzichten in uw persoonlijke inzet voor de mensen om u heen. 

De sluiswachters hebben hun team mogen versterken met twee dames. Zij  
vertellen u graag over hun eerste ervaringen. De nieuwe blauwe klomp is aan hen 
te danken. Hun “girlpower” zoals zij die zelf verwoorden gaat verder dan alleen 
spierkracht. Ze zijn een waardevolle aanvulling op het sluiswachtersteam waar 
SWOM heel erg blij mee is.  

Een bijzondere bijdrage komt van een vrijwilliger uit het DoeMeeHuis. Ik word er 
stil van zoals hij de essentie van het DoeMeeHuis beschrijft. 

De datum van het vrijwilligersfeest is bekend. Het feest wordt dit jaar in een geheel 
nieuw jasje gestoken. Ik hoop dat u er bij bent. 

Voor mijzelf is het eerste half jaar bij SWOM omgevlogen. SWOM is zoveel méér en 
mooier dan ik me voor had kunnen stellen. Ik heb veel gehoord en gezien, maar 
jammer genoeg heb ik nog niet iedereen persoonlijk ontmoet. Ik ga in alle rust de 
vele mooie indrukken laten bezinken en hoop u in september met frisse moed en 
energie weer te zien. 

Door de vakanties wordt het een beetje stiller binnen SWOM, maar we zijn de hele 
zomer bereikbaar voor advies, vragen of hulp. 

Rest mij nog u een hele fijne vakantie toe te wensen. 

Met vriendelijke groet, 

Marie-José Hermans 
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Scholing 
In het najaar organiseren we weer een 4-tal leerzame trainingen. Heeft u interesse in één of meerdere  
trainingen, dan kunt u zich aanmelden via welzijn@swomontfoort.nl of u neemt telefonisch contact op met 
team Welzijn via 0348-469109. 

Training Signaleren 
Bureau Veiligheid geeft deze ééndaagse training “Preventieve Huisbezoeken 75+”. Deze training is geschikt 
voor alle vrijwilligers, dus niet alleén voor vrijwilligers die betrokken zijn bij het Preventief Huisbezoek. U 
heeft als vrijwilliger een belangrijke bindende en signalerende functie. U ontmoet mensen thuis of bij een 
activiteit en u kunt zodoende ‘afwijkende gedragingen of zorgsignalen zien, zoals verwaarlozing,  
eenzaamheid of dementie. De training wordt ingestoken vanuit praktijksituaties en ondersteund met  
interactieve theorie. 

Data training: 
Donderdag 19 september van 09:30–16:30 uur of donderdag 24 oktober van 09:00-16:00 uur. 

Eerste Hulp bij Psychische Problemen (MHFA) 
De cursus ‘Eerste Hulp bij psychische problemen’ is een internationaal erkende cursus, waar u leert hoe u 
eerste hulp kunt bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen of aan mensen die in een 
crisis verkeren. U krijgt informatie over psychische aandoeningen, leert hoe u het gesprek kunt aangaan en 
hoe u kunt handelen wanneer iemand in een crisis verkeert. Na de cursus kunt u iemand de helpende hand 
bieden. U maakt echt het verschil voor iemand die zich mogelijk eenzaam voelt en die verstrikt is geraakt in 
de problemen die hij/zij ervaart. 

Deze cursus bestaat uit 4 dagdelen en staan gepland op dinsdag 15, 22 en 29 oktober, 5 november van 
09:00–12:00 uur. 

Opfriscursus speciaal voor chauffeurs van de SWOM-auto  
en Ritmaatje 
Oudere verkeersdeelnemers zijn soms kwetsbaar. Zij hebben vaak al lang geleden hun rijbewijs gehaald. 
Intussen zijn er verkeersregels veranderd, verkeerssituaties aangepast en is het vooral veel drukker op de 
weg. Een belangrijk punt van aandacht is de veiligheid van zowel chauffeurs als hun passagiers en daarom 
krijgen onze vrijwillige chauffeurs in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een (verplichte) opfris-
cursus aangeboden. 

De cursus bestaat uit twee theorie ochtenden en één uur praktijk per persoon. Tijdens het praktijk uur rijdt 
u samen met een gediplomeerde rij instructeur. 

Theorie: maandag 28 oktober en 25 november van 10:00-12:00 uur. De praktijkuren vallen tussen deze twee 
theoriedagdelen in. 

EHBO 
Weet u wat u moet doen bij een ongeluk? Nee? Deze EHBO cursus helpt u daarbij. Het is fijn als u kunt  
handelen in plaats van hulpeloos toekijken. Een gediplomeerde docent brengt u alle vaardigheden bij en 
gaat deze uitgebreid oefenen. Zo leert u onder andere hoe u een slachtoffer in veiligheid kunt brengen en 
hoe u de toestand van het slachtoffer kunt beoordelen. 

U leert reanimeren met en zonder AED (Automatische Externe Defibrillator), hoe u een huidwond, bloeding 
of brandwond moet behandelen. Na de cursus weet u precies wat u moet doen in geval van bewusteloos-
heid, bij letsel aan botten, spieren en gewrichten, een verslikking en bij hoofd- en wervelletsel. U leert de 
eerste signalen herkennen zodat u sneller zult reageren bij hart en vaat problemen zodat kans op herstel 
vele malen groter zal zijn. 

Vrijdag 15 november van 09:30–12:00 uur  EHBO Basis 
Woensdag 20 november van 19:30–21:30 uur EHBO AED 

Alle training vinden plaats in de ontmoetingsruimte van het Huis van Montfoort, op de 2e verdieping.  
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“Save the date” voor het vrijwilligersfeest 

Hou donderdagavond 10 oktober (van 19.30 – 23.00 uur) alvast vrij in uw agenda! 
Op deze datum wordt namelijk het vrijwilligersfeest georganiseerd. Wat we  
precies gaan doen houden we voorlopig geheim. Maar dat het een hele speciale 
avond wordt met ‘hoog’ bezoek, is zeker. Meer informatie volgt na de zomer-
vakantie! 

Belangrijke documenten…. vrijwilligersovereenkomsten en  
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
Het merendeel van de vrijwilligers heeft al een vrijwilligersovereenkomst ondertekend en een VOG aan-
gevraagd. Het is voor u en voor ons belangrijk dat deze documenten in orde zijn. Via de gemeente bent u 
namelijk verzekerd tegen schade. Schade die u oploopt tijdens het uitvoeren van uw vrijwilligerstaken. Wel 
zo fijn als u dat vergoed krijgt! U kunt uw schade melden bij team welzijn. Zij helpen u graag verder met de 
melding. Een getekende vrijwilligersovereenkomst is daarbij wel  
noodzakelijk. 

Vrijwilligers die nog geen overeenkomst hebben ontvangen of een VOG 
hebben aangevraagd krijgen binnenkort het verzoek dit alsnog te doen. U 
ontvangt dit verzoek via e-mail. 

SWOM zoekt… 
Maaltijdbezorgers: Vrijwilligers die bereid zijn om in te vallen tijdens vakanties en/of ziekte (incidenteel/
oproepbasis). 

Wandelmaatjes:Vrijwilligers die een wandeling willen maken met mensen die in een rolstoel zitten of lopen 
met rollator. 

Onderhouden van (kleine) tuinen:Vrijwilligers die tuinieren erg leuk vinden en graag mensen willen helpen 
met het onderhouden van hun tuin. 

Dementiemaatjes:Vrijwilligers die 1 keer per week bij een inwoner met dementie langs gaan voor een 
praatje, spelletje of een wandeling. De vrijwilliger is een belangrijke  
schakel tussen de inwoner en de dementieconsulent.  

Maatje(s) voor een praatje en een spelletje, een boodschappen- 
maatje, maar ook maatje voor mensen met GGZ problematiek. 

Heeft u interesse in één van deze vrijwilligersfuncties of kent u  
iemand, neem gerust contact op onze vrijwilligerscoördinatoren 
Katja Appelman of Conny te Lintelo.  
 
Een mail sturen kan natuurlijk ook naar welzijn@swomontfoort.nl.  

Een flesje water extra 
drinken... 

SWOM biedt afnemers van de maaltijd-
service wederom een lekker koud flesje 
water aan tijdens de warme dagen (bij 30 graden en warmer). Wij 
adviseren u het volgende: 
- Drink voldoende water. 
- Draag dunne kleding die wel enige bescherming biedt tegen  
  verbranding door de zon. 
- Doe uw zonwering omlaag. 
- Blijft zoveel mogelijk in de schaduw. 
- Beperk lichamelijke inspanning in de middag. 

Wij wensen u een koele dag toe! 

Contact opnemen 

Neem voor meer informatie 

over onze diensten en activitei-

ten telefonisch contact met ons 

op. 

SWOM 

‘Huis van Montfoort’ 

Kasteelplein 5 

3417 JG Montfoort 

T 0348-469109 

info@swomontfoort.nl 

Bezoek onze website op 

www.swomontfoort.nl 

Redactie: 

a.kraan@swomontfoort.nl 

mailto:welzijn@swomontfoort.nl
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“Twee vrouwelijke sluiswachters aan het woord over….” 

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep om vrijwilligers te werven voor de sluis. Het enthousiaste sluis-
wachtersteam zocht nieuwe collega’s. En daar werd gehoor aan gegeven….. door twee dames!  
Hoe bijzonder is dat! 

Do Jooren en Edith den Hartog aan het woord: 

Door een oproep in de Zenderstreek dit jaar werden wij op het 
idee gebracht om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Vrouwen  
waren welkom dus zagen we het helemaal zitten om het schutten 
van de sluis te leren. Gerard van Vliet heeft ons ingewerkt en we 
konden al snel aan de slag. Het is altijd gezellig en de mensen  
hebben tijd. Ze zijn tenslotte op vakantie! Meestal werken we  
alleen met mooi weer. 

Je maakt de leukste dingen mee. Je maakt met iedereen een gezel-
lig praatje. Met de mensen in de bootjes, de inwoners van 

Montfoort en de mensen die langskomen op de fiets. Aan mensen die vragen ‘Laat die deuren toch gewoon open 
staan dan hoef je ze niet steeds open te maken’ leggen we uit hoe de sluis werkt en dat de mensen achter de sluis 
ook graag droge voeten hebben. Dat de vrijwillige bijdrage naar SWOM gaat, staat in een mooie folder die in de pas 
geschilderde blauwe klomp te vinden is. Het is goed om te laten weten waar de opbrengst naar toe gaat. 
 
Zijn er nog dames die dit ook willen leren: geef je op! Het is echt niet heel zwaar. Wel heb je armspieren nodig maar 
kom op zeg “girlpower”!  

SWOM van Montfoort en Linschoten 
Ingezonden door Paul van de Berg, vrijwilliger van het DoeMeeHuis. 

Misschien was het al aan het rondspoken in uw dromen, die altijd gevuld met verlangen en een sprankje eenzaamheid, 
enkele medemensen te gaan ontmoeten in uw eigen omgeving. 

Vooraan bij ons gemeentehuis ter plekke van de provinciale weg is een hellingbaan gelegen met ook een trap die voert 
naar de onderwereld, waar in betere tijden de bibliotheek te vinden was. Daar zullen, als reactie op een onhoorbaar bevel, 
de deuren voor u open gaan, als welkom op aanwezig zijn en deelname. Direct is daar de keuken, waar de bedrijvigheid al 
begonnen is, en altijd een woord van welkom klinkt, wat opwelt uit de bronnen van verborgen nooit onder woorden  
gebrachte liefdes. 

De passage van de boekspot, is niet te missen, gratis mee te nemen of te ruilen. Wel keuze uit 500 exemplaren lectuur 
voor jong en oud. De oorsprong van dit initiatief is een mysterie maar wel één van de zuilen van onze rijke cultuur. 

Vervolgens is daar de tafel van de samenzweringen, gevuld met koffie en thee soms een koekje – gebakje – enz. In  
gemeenschap wordt er nieuws verteld, plannen gesmeed die waarschijnlijk gaan slagen, wijze en onwijze verhalen verteld, 
die allemaal waar kunnen zijn, maar niemand staat daar garant voor, maar samenzijn is de bindende factor.  

Kleding komt binnen, wordt gesorteerd, soms hersteld, en vindt haar weg naar herbestemming. Er worden bijenkastjes en 
nestkastjes gemaakt van geredde pallets. Maar wat nooit volledig in woorden duidelijk te maken is, er gebeurd veel tussen 
mensen. Wat sommigen van ons spiritualiteit noemen, zeggen anderen “het zijn de krachten van goden”, onmiskenbaar is 
de innerlijke rijkdom van al die mensen, waarmee de toekomst vol hoop, zich achter dit historische verleden verborgen 
houdt. 


