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ONDERSTEUNEN

VOORWOORD

Beste inwoners van de gemeente Gennep
INHOUD

Voor u ligt de nieuwe OMO-krant met informatie en artikelen over ons sociaal beleid. U heeft er lang op 
moeten wachten, maar in de tussentijd is er ontzettend veel Ontmoet, Meegedaan en Ondersteund.  
In deze krant vertellen we u daar graag meer over.

CONTACT
Heeft u vragen over de informatie in deze 
krant? Neem contact op met de gemeente:
 
Telefoon: (0485) 49 41 41
E-mail:  gemeente@gennep.nl
Internet: www.gennep.nl
Bezoek: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep
Post: Postbus 9003, 6590 HD Gennep
 
Team Toegang is ’s ochtends telefonisch
bereikbaar voor vragen over zorg, welzijn 
en opvoeding op (0485) 49 41 44.
 
Zie voor meer informatie ook
www.gennep.nl/zorgenwelzijn.

De KonnectKever • Gennep in  
verbinding!

Taalmaatjes • Op een natuurlijke manier 
oefenen met de Nederlandse taal

Jongerenwerk Gennep • Maak kennis  
met Jasper en Wim
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In juli 2020 heb ik het stokje overgenomen van Peter 
Lucassen en ben ik uw wethouder op het sociaal 
domein. Een geweldige uitdaging om onze mooie 
gemeente nóg leefbaarder en socialer te maken. 
Ook wel een vreemde tijd om in te beginnen, omdat 
we toen al midden in de coronacrisis zaten. Al een 
lange tijd zijn we noodgedwongen meer aan huis 
gebonden. We mogen minder bezoek ontvangen en 
veel activiteiten gaan niet door. Ook hebben we te 
maken met ziekte en overlijden. Dat kan bij menigeen 
leiden tot gevoelens van angst, onzekerheid of 
machteloosheid. 

Hoewel dit een moeilijke periode is voor velen, zijn 
er wat mij betreft ook lichtpuntjes. Eens te meer 
heeft u laten zien hoe krachtig onze Gennepse 
samenleving is. Ik vind het prachtig om te zien hoe 
we elkaar helpen en met elkaar in verbinding blijven. 
Er wordt omgekeken naar een eenzame buurman. Er 
worden boodschappen voor elkaar gedaan. Voor de 
kinderen worden beren- en gluurpietenspeurtochten 
door de wijk georganiseerd. De dorps- en 
wijkondersteuners werken nog meer samen en 
hebben talloze initiatieven opgezet om inwoners 
een hart onder de riem te steken. De Wensbus 
wordt ingezet om inwoners te bezoeken. Maaltijden 
die normaal in de huiskamers worden geserveerd, 
worden thuisbezorgd. Het is slechts een greep uit de 
activiteiten, waar we ontzettend trots op zijn.  

Als gemeente juichen we deze initiatieven van harte 
toe en proberen we – juist nu – dingen mogelijk te 
maken. Ik hoop dat we in 2021 afscheid kunnen 
nemen van het coronavirus. Maar wat zou het mooi 
zijn als de goede dingen, die in deze coronatijd 
ontstonden, zullen blijven. De saamhorigheid en het 
naar elkaar omkijken. Dat is wat we met ons sociaal 
beleid willen bereiken: een krachtige en sociale 
gemeenschap, waar we met elkaar zorgdragen voor 
de mensen die dat nodig hebben.

Blijf gezond en laat u inspireren door de mooie 
initiatieven die we in deze krant uitlichten. 

Rob Janssen 
Wethouder sociaal domein 

“ Ik vind het prachtig om te zien 
hoe we elkaar helpen en met 
elkaar in verbinding blijven.”
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DORPS- EN WIJKRADEN EN HUN ONDERSTEUNERS

De sleutel tot een goede leefbaarheid
GENNEP IN VERBINDING!

De KonnectKever
In juli 2020 lanceerde wethouder Rob Janssen 
de nieuwe website van de KonnectKever. 
Deze website is opgezet door Dominique 
Bartels uit Ottersum. Zij maakt als eerste in 
Gennep gebruik van het uitdaagrecht (Right to 
Challenge) om een taak van de gemeente over 
te nemen. Haar taak is het opzetten van een 
sociale kaart, die inwoners en professionals 
met elkaar verbindt en wegwijs maakt in het 
aanbod van zorg en welzijn.

Sociale kaart
Bent u op zoek naar een voetbalvereniging? 
Heeft u hulp nodig bij het stoppen met roken?  
Of bent u op zoek naar thuiszorg voor uzelf 
of een familielid? De sociale kaart biedt 
een overzicht van lokale organisaties en 
professionals, die ondersteuning bieden op 
het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. 
Dat is niet alleen handig voor inwoners met 
hulpvragen. Ook professionals kunnen de sociale 
kaart gebruiken om inwoners de weg te wijzen 
naar passende organisaties, hulpinstanties en 
activiteiten. De website bevat ook een agenda 
met diverse activiteiten van sociale en zorg- en 
welzijnsorganisaties in de buurt.

Door en voor inwoners
Bent u op zoek naar iemand die u kan helpen met boodschappen doen? Biedt u uw rollator te koop 
aan? Of zoekt u buurtgenoten die samen met u iets willen organiseren? Dan kunt u uw vraag of 
aanbod plaatsen op de sociale marktplaats. Ook als u op zoek bent naar vrijwilligerswerk kunt u op  
de website van de KonnectKever terecht. Diverse organisaties hebben al vacatures geplaatst.  
Van het assisteren bij kooklessen aan schoolkinderen tot trainer bij de basketbalvereniging.

Dominique Bartels rijdt regelmatig rond in haar blauwe Volkswagen Kever om aandacht te vragen 
voor de KonnectKever: “Het doel is dat de website een begrip wordt in de gemeente Gennep.  
Hoe meer mensen de website weten te vinden en er gebruik van maken, des te beter we elkaar 
kunnen helpen.” 

Mist u iets, iemand of uzelf op de website? Of heeft u vragen, opmerkingen of tips?  
Neem dan contact op met Dominique Bartels via samen@dekonnectkever.nl of 06-21 27 74 77.

Komt u bij de huisarts, omdat u niet lekker in 
uw vel zit? Bij klachten, zoals vermoeidheid, 
stress, maar ook angst of somberheid is 
er vaak geen aanwijsbare fysieke oorzaak. 
Onderliggende problemen kunnen dan een 
rol spelen. Bijvoorbeeld het overlijden van 
een partner, verlies van werk of eenzaamheid. 
In plaats van een medicijn kan uw huisarts 
of praktijkondersteuner u Welzijn op Recept 
voorschrijven. Een welzijnscoach gaat dan 
samen met u op zoek naar activiteiten die 
bijdragen aan uw welbevinden. Hier zijn geen 
kosten aan verbonden.

Gemeente Gennep heeft twee welzijnscoaches: 
Corry Hopman en Marianne Willard. Corry 
vertelt hoe het werkt: “Nadat iemand van de 
huisarts een doorverwijzing krijgt, nodigen we 
hem of haar uit voor een gesprek. We nemen de 
tijd, luisteren naar welke problemen er spelen 
en vragen naar de wensen en behoeften. Samen 

gaan we op zoek naar iets wat bij hen past, iets 
waar ze weer energie van krijgen! Voor de één is 
dat wekelijks een kopje koffie in het buurthuis. 
Een ander wordt blij van tuinieren, iets sportiefs 
of vrijwilligerswerk. Soms helpen we mensen 
ook om over een drempel heen te stappen. 
Bijvoorbeeld door de eerste keer mee te gaan. 
Door actief bezig te zijn, wordt de aandacht 
verlegd van de klacht of beperking naar de 
activiteit waar de deelnemer plezier aan beleeft. 
Dit heeft direct invloed op de levensvreugde,  
het zelfbeeld en het welzijn in ruime zin.” 

Wilt u meer weten over Welzijn op Recept? 
Stuur dan een mail naar  
welzijnoprecept@gennep.nl. U kunt ook 
telefonisch contact opnemen met Corry 
Hopman via 06-45 64 78 08 of met Marianne 
Willard via 06-40 59 57 64. Natuurlijk kunt 
u met vragen ook terecht bij uw huisarts of 
praktijkondersteuner.

WELZIJN OP RECEPT

Waar krijgt u energie van?

 “ Hoe meer mensen de website weten te vinden en er  
gebruik van maken, des te beter we elkaar kunnen helpen.”

Fonni Klösters-De Greef
Nog een betrekkelijk nieuw gezicht is Fonni Klösters-De Greef, 
wijkondersteuner in Gennep-Zuid. De belangrijkste taak die zij van de 
wijkraad meekreeg? Aanwezig zijn in de wijk, mensen aanspreken en 
contact maken. Fonni heeft professionele kennis, verbindt inwoners en 
organiseert diverse activiteiten. Daarnaast zet Fonni zich volop in om 
vrijwilligers te ondersteunen bij hun initiatieven, zoals de huiskamer 
VanOns. Fonni: “De huiskamer is vanwege corona helaas gesloten.  
Daarom hebben we een maaltijdbezorging opgestart. Onze vrijwilligers 
bezorgen de maaltijden, maken een praatje en vragen waar ze eventueel 
nog mee kunnen helpen. Een mooi voorbeeld van samen dingen doen!” 

Fonni heeft dagelijks contact met Claudia van Dijk, voorzitter van de 
Wijkraad Gennep-Zuid. Claudia: “In 2017 hebben we onze wijkgenoten 
gevraagd naar hun wensen en behoeften. Op basis daarvan is een Wijk 
Ontwikkel Plan opgesteld, dat de basis vormt voor ons werk. Daarbij 
maken we graag gebruik van de deskundigheid en ondersteuning van 
Fonni.” De droom van Claudia? “Een prachtig wijkcentrum, dat door 
wijkgenoten zelf wordt gerund en waar iedereen zich welkom voelt.”

U kunt Fonni bereiken via:   
T 06-19 64 96 42  •  E wijkondersteuner@wijkraadgennep-zuid.nl

Wilma Kroon
Wilma Kroon begon in april 2020 als dorpsondersteuner in Heijen. Een 
hele uitdaging, vooral vanwege het coronavirus dat toen al rondwaarde. 
Maar ook omdat de dorpskamer nog in aanbouw is, waardoor ze nog 
geen vaste locatie heeft om activiteiten te organiseren. Om mensen toch 
te leren kennen, stapte ze in de Wensbus, fietste ze door Heijen en liet ze 
met briefjes in de brievenbus weten als er activiteiten waren. Haar grote 
kracht is mensen verbinden. Wilma: “Door mensen te vragen wat ze nodig 
hebben en wat ze voor een ander kunnen betekenen, kom je al heel ver. 
Dat hoeven helemaal geen grote dingen te zijn. Je kunt een ander al helpen 
door alleen maar wekelijks zijn of haar GFT-bak aan de straat te zetten.” 
Wilma’s wens voor de toekomst? “Dat de mensen in Heijen nog beter voor 
elkaar gaan zorgen en dat het er voor iedereen prettig leven is.”  
 
Pierre Hendriks, voorzitter van de dorpsraad Hejje Mojjer, sluit zich daarbij 
aan: “Met de dorpsraad willen we samenhang bevorderen en mensen die 
iets voor elkaar kunnen betekenen met elkaar in contact brengen.” Daarbij is 
Pierre blij met de inzet van Wilma. “Ze gaat uit van mogelijkheden en draagt 
van nature uit dat ze mensen in hun kracht zet. Precies zoals bedoeld!”

U kunt Wilma bereiken via:
T 06-57 48 66 85  •  E dorpsondersteuner@heijen.info

“ Onze vrijwilligers 
bezorgen de maaltijden, 
maken een praatje en 
vragen waar ze eventueel 
nog mee kunnen helpen.” 

Omdat elk dorp en elke wijk anders is, is het 
belangrijk om aan te sluiten bij de wensen en 
behoeften van inwoners. Die worden opgehaald 
door onder meer de dorps- en wijkondersteuners. 
Zij werken in opdracht van de dorps- en wijkraden 
en zijn een toegankelijk aanspreekpunt voor 

inwoners. Ze pakken ondersteuningsvragen 
op en leggen verbindingen tussen inwoners 
onderling, maar ook met vrijwilligersorganisaties 
of hulpinstanties. In Gennep-West en Heijen 
maken ze daarbij gebruik van de Talentenbank 
van Accent op ieders Talent. Daarmee wordt op 

een laagdrempelige en professionele manier 
burenhulp georganiseerd.

Even voorstellen
In dit artikel maken we kennis met de nieuwe 
dorpsondersteuners uit Heijen en Gennep-Zuid. 
Maar ook Milsbeek heeft sinds dit jaar een 
nieuwe dorpsondersteuner: Dolinda Wijnhoven. 
Haar contactgegevens, en die van de andere 
dorps- en wijkondersteuners, vindt u onderaan 
deze pagina.

In de gemeente Gennep hebben we diverse dorps- en wijkraden, die zich samen met andere 
organisaties en vrijwilligers inzetten voor een optimale woon- en leefomgeving. Ze maken ontwikkel- 
en voorzieningenplannen en stimuleren activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt.

“ Door mensen te vragen 
wat ze nodig hebben en 
wat ze voor een ander 
kunnen betekenen, kom  
je al heel ver.” 

Milsbeek        
Dolinda Wijnhoven 
T 06-82 29 87 90
E dolinda@dorpslab.org

Ven-Zelderheide   
Josine van Deurzen 
T 06-42 78 80 07                
E timmy.12@home.nl

Gennep-West
Roos van Otterdijk
T 06-53 58 30 55  
E accentgennepwest@outlook.com 

Ottersum  
Sabine van Thiel
T 06-20 94 21 15                  
E dorpsondersteuner@dagottersum.nl

Heeft u een ondersteuningsvraag?
Of wilt u iets betekenen voor een ander in uw dorp of wijk? Neem dan contact op met uw dorps- of wijkondersteuner. 

Dominique Bartels en wethouder Rob Janssen bij de KonnectKever.

De welzijnscoaches Marianne (links) en Corry 

www.dekonnectkever.nl



Een aantal jaar geleden kwamen er veel vluchtelingen naar Europa. Een 
deel van hen landde na omzwervingen in Gennep. De gemeente vond 
het belangrijk dat zij snel zouden integreren. Inwoners wilden daar graag 
bij helpen. Al snel ontstond er een vrijwilligersplatform met taalmaatjes: 
inwoners die nieuwkomers helpen om op een natuurlijke manier de taal 
te leren en zich thuis te voelen in hun nieuwe leefomgeving. Dit levert van 
beide kanten interessante, nuttige en vooral ook leuke ontmoetingen op.

Lotte en Doua
Eén van de taalmaatjes is Lotte. “Van vrienden en kennissen weet ik hoe het 
is om vanuit een oorlogssituatie naar Europa te komen. Een nieuwe taal 
leren, andere cultuur begrijpen en een sociaal leven opbouwen, dat is niet 
niks. Zelfs met Duitsers merk je cultuurverschil. Stel je voor dat je naar Azië 
moet verhuizen. Compleet andere wereld! Dan zou ik ook enorm geholpen 
zijn met wat hulp van een local. We kunnen wel staan toekijken hoe 
nieuwkomers worstelen met de taal en cultuur, maar dat werkt niet.  
Ik wilde graag helpen, dus besloot ik me aan te melden als taalmaatje.”
Lotte spreekt één keer in de week af met Doua uit Syrië. Dan drinken ze 
koffie en bespreken ze de week. Soms gaan ze ook een stuk wandelen of 
samen koken. Lotte: “Eigenlijk dingen die ik met vriendinnen ook doe. Ze is 
heel open en echt alles is bespreekbaar. Voor mij ook super leuk, want ik 
leer zo ook veel over haar cultuur.”
  
Doua is erg blij met Lotte. Doua: “Ik wilde een taalmaatje, omdat ik het 
belangrijk vind om met collega’s en de docenten van mijn kinderen te 
kunnen praten. Nu ik regelmatig met mijn taalmaatje Lotte afspreek, praat 
ik veel meer Nederlands. Ik kan telefoongesprekken voeren, afspraken 
verzetten en met de mevrouw bij de kassa praten. Misschien maak ik nog 
veel fouten, maar ik blijf het proberen. Het is ook heel gezellig. Ik heb er voor 
altijd een vriendin bij!”

Ria en Eman
Ook Ria is sinds kort taalmaatje. Ze helpt Eman, een Syrische vrouw met vier 
kinderen. Ria: “Het kwam toevallig op mijn pad en daar ben ik heel blij mee. 

Voordat ik met pensioen ging, heb ik lang als onderwijsassistent gewerkt. 
Mensen helpen met taal past dus wel bij mij. Ik haal er zelf ook veel uit. 
Eman is heel gastvrij. Ze vertelt me veel over haar afkomst en cultuur. Super 
leerzaam! Mijn beeld is hierdoor veel rijker en positiever geworden.” Op dit 
moment leert Eman voor haar Nederlands examen op B1-niveau. Ria: “Ik 
neem mijn petje af als ik zie hoeveel ze daarvoor moet leren. Laatst hebben 
we samen een toets geoefend die ze daarna heel goed heeft gemaakt. We 
waren allebei hartstikke trots!”

Wilt u ook vrijwillig taalmaatje worden?  
Dan kunt u zich aanmelden bij coördinator Roos van Otterdijk. Ook als u 
meer informatie wilt, kunt u contact opnemen. Bel of stuur een appje naar 
06-53 58 30 55, of mail naar info@gewoon-roos.nl.

TAALMAATJES

Op een natuurlijke manier oefenen met de Nederlandse taal

Elk jaar krijgen ouderen in onze gemeente bezoek van vrijwilligers, die 
meedoen aan het project Buurten. Dit jaar was Milsbeek aan de beurt. 
In een gezellig gesprek werd gevraagd hoe het met de ouderen gaat en 
of ze ergens hulp bij nodig hebben.

Fijn wonen 
Ouderen gaven in de gesprekken aan graag in Milsbeek te wonen. Ze zijn 
blij met de sociale contacten. Het gevoel van veiligheid en saamhorigheid 
is groot. Ook zijn ze positief over de voorzieningen die er zijn, zoals de 
supermarkt en slager.

Zorgen
Hoewel het fijn wonen is in Milsbeek, waren er ook zorgen over de  
ouderen  huisvesting. Sommigen vrezen dat ze door een tekort aan  
senioren  woningen uit Milsbeek moeten vertrekken. Ook werden er zorgen 
geuit over de verkeersveiligheid op sommige plekken en de openbare 
ruimte. Daarvoor brengen we graag ons meldingssysteem onder de 
aandacht. Is er iets kapot, ligt er ergens rommel, ervaart u overlast of ziet u 
een gevaarlijke situatie? Dan kunt u dit melden via www.gennep.nl/melding. 
Of geef uw melding telefonisch door via (0485) 49 41 41.

Bedankt
We bedanken de mensen die in gesprek zijn gegaan met de vrijwillige 
ouderen  consulenten. De informatie die we hierdoor hebben verkregen, 
gebruiken we om het wonen en leven in Milsbeek in de toekomst nog fijner 
te maken.

Huisbezoeken Ottersum
De volgende huisbezoeken staan gepland in Ottersum. Wanneer de 
coronamaatregelen het toelaten, worden deze weer opgepakt.

Huisbezoeken ‘Buurten’ afgerond in Milsbeek

We leven in een bijzondere tijd waarin het coronavirus kwetsbare mensen extra hard raakt. 
Juist nu kan een situatie ontstaan waarin mensen het gevoel ervaren de grip op hun leven 
te verliezen. Daarom is het belangrijk dat we nóg meer oog hebben voor de mensen in onze 
omgeving.  

Zijn de gordijnen bij de buurman al weken dicht? Is er iemand die niet goed voor zichzelf zorgt? 
Zondert iemand zich af van vrienden en familie? Of ziet u op straat een situatie waarbij u niet weet 
wat u moet doen? Neem dan contact op met Meldpunt Signaal Noord-Limburg via 0900-0116.

De professionals van Meldpunt Signaal zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week – ook anoniem – 
te bereiken. Ze bieden een luisterend oor, vragen door en kunnen advies geven. Wanneer nodig 
kunnen ze ook andere organisaties inschakelen om passende ondersteuning te bieden. 

Crisissituatie of huiselijk geweld?
Meldpunt Signaal is niet bedoeld voor crisissituaties. Hiervoor kunt u bellen naar de politie via 
0900-8844 of 112. Vermoedt u huiselijk geweld, of bent u zelf slachtoffer van huiselijk geweld? 
Neem dan contact op met Veilig Thuis via 0800-2000.

Maakt u zich zorgen over iemand? 

Lukt het u door omstandigheden niet meer om 
zelf het huishouden te doen? Dan kunt u de 
gemeente om hulp vragen. Samen onderzoeken 
we welke ondersteuning nodig is, zodat u 
zelfstandig kunt blijven wonen. We kijken daarbij 
ook of familie, vrienden of buren u misschien 
kunnen helpen. Is dit niet het geval? Dan kunt 
u professionele hulp krijgen bij huishoudelijke 
taken, zoals schoonmaken, opruimen of de 
was doen. Het kan zijn dat u hiervoor een eigen 
bijdrage moet betalen, die wordt berekend door 
het CAK. Kijk voor meer informatie hierover op 
www.hetcak.nl of bel naar 0800-1925.

Huishoudelijk tientje
Heeft u niet genoeg aan de hulp die u krijgt? Dan kunt u misschien gebruikmaken van het 
huishoudelijk tientje. Daarmee kunt u voor 10 euro per uur hulp bij het huishouden bijkopen.  
Dit kan tot maximaal 5 uur per week.

Heeft u vragen?
Of wilt u huishoudelijke hulp aanvragen? Neem dan contact op met Team Toegang  
van de gemeente Gennep via (0485) 49 41 44.

Hulp bij het huishouden

Dan is Team Toegang uw eerste aanspreek-
punt. De medewerkers van Team Toegang zijn 
speciaal opgeleid om u goed te informeren, te 
adviseren en te ondersteunen bij uw vragen 
en problemen. Samen met u zoeken ze naar 
een oplossing die past bij uw persoonlijke 
situatie en mogelijkheden.

U kunt Team Toegang op maandag t/m vrijdag 
in de ochtend bereiken via (0485) 49 41 44.  
Of stuur een mail naar gemeente@gennep.nl.

Heeft u een vraag over 
zorg en ondersteuning, 
werk en inkomen of 
opvoeden en opgroeien? 

“We kunnen wel  
staan toekijken hoe 
nieuwkomers worstelen 
met de taal en cultuur, 
maar dat werkt niet.”

“Ze vertelt me veel over haar 
afkomst en cultuur. Super 
leerzaam! Mijn beeld is  
hierdoor veel rijker en  
positiever geworden.”

  Lotte (links) en Doua

Ria (links) en Eman ▶
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Jasper Jacobs (31) en Wim Lange (36) werken als jongerenwerker in de gemeente Gennep. Affiniteit 
met jongeren hebben ze altijd al gehad. Ze spreken de taal van jongeren en weten wat er speelt. 
Jasper: “Alle jongeren zijn bezig met school- of werkkeuzes, vrienden maken of relatievorming. Maar 
ook met geld, huisvesting en uitgaan. De keuzes die je in deze leeftijdsfase maakt, kunnen heel 
bepalend zijn voor later. Ons advies is dan: denk er goed over na en vraag jezelf af waar je blij van 
wordt. Belemmeringen en tegenslagen zijn er om overwonnen te worden. En mocht je dat niet alleen 
lukken, dan kun je altijd bij de jongerenwerkers terecht.”

Jongerenwerkers stimuleren persoonlijke en sociale ontwikkeling, komen op voor de belangen van 
jongeren, maar geven ook grenzen aan. De werkzaamheden die ze verrichten zijn divers. “We gaan 
bijvoorbeeld de straat op om jongeren te ontmoeten. Niet om met een vinger te wijzen, maar om in 
gesprek met ze te gaan. Het is belangrijk dat jongeren gehoord worden,” legt Jasper uit. 

Wim: “De jeugd in Gennep gaf bijvoorbeeld het signaal dat ze nergens naartoe kunnen en een 
jongerencentrum willen. Wij hebben natuurlijk geen kant en klare oplossing voor ze, maar we kunnen 
wel helpen door ze in contact te brengen met de juiste personen of instanties. We bieden een veilige 
plek waar ze fouten mogen maken en we geven hen een steuntje in de rug. Ze moeten er zelf van leren.”

Naast het werk op straat geven Jasper en Wim voorlichting op scholen. Jasper: “Je moet dan denken 
aan thema’s als sociale media, pesten, seksualiteit, alcohol en drugs. Maar ook een thema als scheiden 
komt aan bod. Kinderen kunnen in hun maag zitten met iets en daar moet je wat mee. We hebben 
hierin een signalerende functie. Bijvoorbeeld als een kind heel stil is, of juist super druk.” 
Wim: “We bereiden daarnaast ook groep achters voor op de middelbare school. Het is fijn dat we deze 
leerlingen dan al eens gezien hebben, voordat we ze tegenkomen op straat. Het eerste contact wordt 
dus al gelegd, nog voordat er gedoe is. De meeste scholen vinden het fantastisch als we komen.” Ook 
ouders van jeugd tussen 12 en 25 jaar worden niet vergeten. Jasper: “We geven hen voorlichting over 
bijvoorbeeld sociale media. Dan leggen we uit dat het belangrijk is om nieuwsgierig te zijn naar wat 
hun kinderen online doen. En dat je daarover in gesprek kunt gaan zonder te oordelen.”
  
Wat Jasper en Wim het leukste vinden aan hun werk? Dat ze op een laagdrempelige manier kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren. Jasper: “Het is niet altijd zichtbaar wat het effect is van de 
kennis die we delen of het advies dat we geven. Soms kom je na een paar jaar iemand tegen, die zegt 
dan: ‘Weet je nog dat je dit tegen mij zei? Dat heeft me toen echt geholpen.’ Of: ‘Dat heeft me echt tot 
inzicht gebracht en daarom heb ik deze keuze gemaakt.’ Zoiets is natuurlijk altijd kicken om terug te 
horen!”

Volgens statistieken zijn er in de gemeente Gennep ongeveer 900 jonge mantelzorgers. Dit zijn 
kinderen en jongeren tot 25 jaar, die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek is, gehandicapt 
of een psychische aandoening heeft. Zij hebben extra zorgtaken, maken zich zorgen of ervaren een 
zorgtekort in het gezin. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven. We komen graag in 
contact met jonge mantelzorgers om hen de juiste zorg en ondersteuning te bieden.

Kent u een jonge mantelzorger?
Help hem of haar dan om zich als mantelzorger te registreren via www.gennep.nl/mantelzorg. 
Twijfelt u, of wilt u graag meer informatie over jonge mantelzorgers? Kijk dan eens op  
www.mantelzorg.nl/jongzorgen. Of neem contact op met Team Toegang via (0485) 49 41 44.

Bent u bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van uw jonge kind, maar weet u niet wie u 
daarbij kan helpen? Of zegt uw gevoel dat er iets met uw kind aan de hand is, maar u weet niet 
precies wat? U kunt uw zorgen bespreken met de medewerkers van Integrale Vroeghulp.

U vindt een luisterend oor, maar ook gericht 
antwoord op uw vragen 
In een eerste telefoongesprek kunt u uw vragen 
en zorgen kwijt. Soms is zo’n gesprek voldoende 
en kunnen de professionals van Integrale 
Vroeghulp u meteen op het juiste spoor zetten. 
Is er meer nodig om uw kind te helpen? Dan 
maken zij direct een afspraak met u. 

Samenwerking 
Er zijn verschillende organisaties die 
gezinnen met jonge kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen 
helpen. Bij Integrale Vroeghulp werkt een aantal 
van deze organisaties samen. Iedere organisatie 
brengt zijn eigen expertise mee en dat maakt 
de samenwerking erg waardevol. Samen doen 

ze er alles aan om helder te krijgen wat er nodig 
is voor uw kind.

Aarzel niet om contact op te nemen
Ook als u twijfelt. Als er werkelijk problemen 
zijn, is het belangrijk dat uw kind en u zo snel 
mogelijk hulp krijgen. Dat kan problemen in de 
toekomst beperken of zelfs voorkomen.

Integrale Vroeghulp Noord-Limburg

T 077 396 15 19
E ivh@mee-nml.nl
I www.integralevroeghulp.nl

Mantelzorgcontactgroep

Wilt u graag ervaringen delen 
met andere mantelzorgers? 
Tips en informatie uitwisselen, 
of samen een ontspannende 
activiteit ondernemen? Dan is de 
mantelzorgcontactgroep misschien 
iets voor u.

Elke laatste woensdag van de 
maand, van 10.00 tot 12.00 uur, 
komen mantelzorgers bij elkaar in 
wijkcentrum ’t Hökske in Gennep.  
Bent u overdag verhinderd?  
Bij voldoende interesse kan er ook 
een groep in de avonduren worden 
opgericht. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Corry Hopman  
via (0485) 49 41 44.

JONGERENWERK GENNEP

Maak kennis met Jasper en Wim

INTEGRALE VROEGHULP

Voor zorgen over uw kind tot 7 jaar

Mantelzorgers in het zonnetje

“ We bieden een veilige plek waar ze fouten mogen maken en we  
geven hen een steuntje in de rug. Ze moeten er zelf van leren.”

Mantelzorgers bedankt!
Als blijk van waardering zetten we mantelzorgers graag in het zonnetje. In oktober kregen 
geregistreerde jonge mantelzorgers een goodiebag met verrassingscadeaus en informatie over hulp 
en ondersteuningsmogelijkheden. Ook werden ze uitgenodigd voor een verwendag naar Toverland, 
die plaatsvindt als de coronamaatregelen het weer toelaten.

Op de Dag van de Mantelzorger in november werden ook alle andere mantelzorgers in het 
zonnetje gezet. In de gemeente Gennep staan zo’n 500 mantelzorgers geregistreerd, die langdurig, 
intensief en onbetaald voor een naaste met een ziekte of beperking zorgen. Een bezoekje aan 
de gezellige mantelzorgmarkt kon dit jaar helaas niet doorgaan. In plaats daarvan werd een 
verwentasje thuisbezorgd, met onder meer mantelzorggeld dat besteed mag worden bij meer dan 40 
ondernemers in onze gemeente. 

Wim Lange
T 06-40 63 26 75
E w.lange@gennep.nl

Jasper Jacobs
T 06-40 18 92 57
E j.jacobs@gennep.nl

Heeft u ideeën over wat er beter kan in de 
gemeente Gennep, zodat het er nog fijner 
wonen, leven en werken wordt? En wilt u  
uw stem laten horen? Dan is de Adviesraad 
Sociaal Domein (ASD) op zoek naar u! 

De ASD geeft de gemeente gevraagd en 
ongevraagd advies op het gebied van het 
sociaal domein. De leden doen dit vanuit 
een onafhankelijke positie en een optimale 

betrokkenheid. De onderwerpen waarover ze 
adviseren variëren van Wmo tot jeugdzorg, werk 
en inkomen.

De voorzitter van de ASD vertelt: “Niks is zo mooi 
als medezeggenschap. Meedoen werkt! Je moet 
weten wat er speelt en je ziet zaken nu ook eens 
van een andere kant. Je mag je ermee bemoeien 
en zo zorgen we er samen voor dat inwoners de 
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.”

De ASD komt maandelijks op dinsdagavond, 
van 19.30 tot 21.30 uur bij elkaar. 

Heeft u interesse om lid te worden? 
Dan kunt u een vergadering bijwonen om 
te kijken of de functie bij u past. U kunt zich 
aanmelden door een mail te sturen naar 
ASDGennep@outlook.com. Zie voor meer 
informatie ook www.gennep.nl/asd. 

VACATURE

Lid Adviesraad Sociaal Domein Gennep

Heb je een vraag aan de 
jongerenwerkers?
Wim en Jasper staan van maandag  
tot en met vrijdag voor je klaar!
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TAALONDERSTEUNING IN HET BASISONDERWIJS

Van achterstand naar betrokkenheid

Voor ouders van buitenlandse afkomst kan het lastig zijn om alles te 
volgen op de basisschool van hun kinderen. Ze zijn vaak onbekend 
met de manier van lesgeven en het schoolsysteem. Daarnaast is de 
betrokkenheid die het vraagt van alle ouders vaak nieuw voor ze.

Ook de kinderen moeten soms een behoorlijk cultuurverschil overwinnen 
en kunnen last hebben van een taalachterstand. Stichting Lijn 83 primair 
onderwijs stelde daarom een bovenschoolse taalcoördinator aan: Ilse Karis. 
Haar doel is om zowel de kinderen als ouders te ondersteunen en meer 
bij de school te betrekken. Ilse: “Van oorsprong ben ik intern begeleider 
en ondersteun ik leerkrachten met hulpvragen over kinderen. Dat deed ik 
lange tijd in Well, waar ik eigenlijk zelden kinderen uit anderstalige gezinnen 
tegenkwam. Hier in de kop van Noord-Limburg is dat wel anders. Er zijn 
best veel verschillende culturen en anderstalige gezinnen. Toen vorig jaar 
de vraag kwam voor een taalcoördinator, zag ik daar een mooie uitdaging 
in. Ik help scholen om kinderen die dat nodig hebben meer aandacht te 
kunnen geven. Ook help ik ze om beter in contact te komen met de ouders. 
De ouderkamer is hierbij een mooi initiatief.”  
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“Ik help scholen om kinderen die dat nodig hebben 
meer aandacht te kunnen geven. Ook help ik ze om 
beter in contact te komen met de ouders.”

Vanwege het coronavirus is de ouderkamer helaas 
nog niet actief. We hopen hier zodra de maatregelen 
het toelaten weer invulling aan te kunnen geven.

!

Ouderkamer

De ouderkamer is een 
samenwerking van de gemeente 
Gennep, BiblioPlus en Stichting 
Lijn 83 primair onderwijs.  
Het doel is om de betrokkenheid 
van ouders met een andere 
taal en cultuur te vergroten. Dit 
heeft een positief effect op de 
schoolprestaties van kinderen. 
Kinderen die hun ouders met regelmaat op school zien, vinden 
school belangrijker. De ouderkamer verbindt en brengt ouders 
samen om in gesprek te gaan en informatie te verstrekken  
over thema’s zoals taal en opvoeding.

Taalmaatjes
Voor de kinderen met een taalachterstand zijn er op de basisscholen 
ook taalmaatjes. Ilse: “Dit zijn vrijwilligers, die de kinderen net dat beetje 
extra aandacht geven op taalgebied. Zowel de kinderen, vrijwilligers als 
leerkrachten zijn enthousiast. Dat motiveert natuurlijk om door te gaan en 
op nog meer scholen taalmaatjes in te zetten. Ook leer ik er zelf veel van om 
door de bril van nieuwkomers naar onszelf te kijken. Voor hen zijn dingen 
die ik heel normaal vind, of zonder na te denken doe, helemaal niet zo 
vanzelfsprekend. Het is goed om ons daarvan bewust te zijn en te blijven.”

 Logo Ouderkamer


