


De foto op de ka�
is een zonnig plaatje
van Noa en
mevrouw de Roo

Op een mooie dinsdagmiddag in september tref ik een
opgewekte dame in een van de mooie woon- en zorgcentra
die Leiden rijk is.

88 lentes jong en wat een op�misme! Ik ben getroffen door
haar opgewektheid ondanks het levensverhaal. Want immers
als je deze lee�ijd bereikt, hebben er dikwijls ook wat life
events plaatsgevonden. Het oude huis inruilen voor het
zorgappartement. Verlies van partner en soms van kinderen.
Verlies van zelfstandigheid door immobiliteit. Het lichaam
gaat achteruit, artrose speelt op. Mevrouw kan maar heel
kort staan en niet lopen zonder aan vaste punten vast te
houden. Maar ondanks deze verliezen is ze dankbaar.
Dankbaar voor wat is geweest. Dankbaar voor het apparte-
ment waarin ze woont, dankbaar voor de vriendelijke verzor-
genden. Op tafel liggen boekjes om te lezen, puzzeltjes om te
maken.

Ze vertelt er af en toe alleen op uit te gaan met de
rolstoelbus. ‘Ja zeker, dan ga ik een visje halen in de stad. Ik
laat me dan vlakbij de viskraam afze�en. En als ik dan toch in
de stad ben, ga ik ook graag nog even naar de Hema in de
Haarlemmerstraat, en dan vraag ik aan een omstander 'duw
jij mij even naar de Hema?' Hoe stoer is dat?

Mevrouw is niet zo van de grote groepen, ze maakt niet
graag gebruik van de grotere ac�viteiten in het huis. Ze vindt
juist het 1 op 1 contact zo fijn. Want dan heb je een gezellig
praatje en kun je elkaar echt leren kennen. Ze vraagt me:
‘Hee� u iemand voor mij? Ik vraag niet veel hoor, een rondje
om het plantsoen, even naar de markt, samen dat visje
halen, of een kopje koffie drinken boven bij de Hema’.

We drinken deze middag samen thee met een koekje erbij.
‘Wat gezellig dat je er bent’, zegt mevrouw telkens weer.

Bij het afscheid nemen vertrouw ik haar toe mijn uiterste best
te doen iemand voor haar te vinden die haar wens kan
vervullen.

Wat gezellig
dat je er bent!
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Juist nu het voorjaar kriebelt
Juist nu het voorjaar kriebelt, we de zonnigste
aprilmaand ooit op de kalender kunnen aans�ppen
en veel ouderen weer graag naar buiten willen,
zi�en ze nu veelal noodgedwongen achter glas.

Het is, net als voor talloze andere ini�a�even in ons
land, ook voor het project Oma gaat op Stap een
wat vreemd jaar geworden. Want juist het op stap
gaan zat er van het ene op het andere moment
voor veel ouderen niet meer in.

Toen onze nieuwe projectmedewerker Paula van
Kalmthout begin september 2019 Petra Akkerman
opvolgde, zag het er allemaal heel anders uit.

Met een enorme crea�eve bevlogenheid ging ze
aan de slag om nieuwe vrijwilligers te werven,
instellingen en sociale wijkteams aan te spreken en
nieuwe ini�a�even te ontwikkelen voor Oma gaat
op Stap.

Fes�vals en markten werden aangedaan om het
project een nog bredere bekendheid te geven en
ook de lokale horeca werd aangesproken om gra�s
de deuren te openen voor de oma’s, opa’s en hun
vrijwilligers. En met succes!

Met de komst van het Coronavirus vielen er de
nodige plannen in het water, maar kon het project
tegelijker�jd ook laten zien dat het juist nu van
grote betekenis kon zijn voor de ouderen die in een
groeiend isolement terecht dreigden te komen.

Naast heldere aanwijzingen aan de vrijwilligers wat
ze vooral niet meer konden doen in navolging van
de richtlijnen van het RIVM, volgden er meteen ook
talloze sugges�es voor wat er nog wel mogelijk
was.

Ondertussen hield Paula contact met de mensen,
voor wie nog geen vaste vrijwilliger gevonden was.
De verhalen en ervaringen vindt u terug in dit
verslag.

Met een enorm grote dank aan de inzet, trouw en
betrokkenheid van alle vrijwilligers, de enthousias-
te inzet van onze projectmedewerkers in het afge-
lopen jaar, de goede contacten met partnerorga-
nisa�es en instellingen en de steun van de fondsen
die dit project financieel ook mogelijk maakten,
wens ik u veel leesplezier toe bij het doornemen
van dit jaarverslag van ons project Oma gaat op
Stap.

Ton Snepvangers

Coördinator
Diaconaal Centrum De Bakkerij
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Mirjam en mevrouw Groennou
nog in pré-coronadagen



Wisseling van de wacht
Het derde projectjaar van Oma gaat op Stap werd
ingezet door Petra Akkerman.
Petra Akkerman werd aan het eind van de zomer
als projectmedewerker opgevolgd door Paula van
Kalmthout. Door kennis te maken met de (bestaan-
de en nieuw aangemelde) ouderen kon zij zich met
veel crea�viteit bezighouden met de werving van
nieuwe vrijwilligers en het vinden van de juiste
matches.

Uitdagingen
Gaandeweg het verslagjaar staat Oma gaat op Stap
voor 2 nieuwe uitdagingen:

• het veranderende landschap binnen het sociaal
domein in Leiden

• en het Nieuwe Normaal ten gevolge van de
coronacrisis.

Het sociaal domein
In Leiden is in 2019 het beleidsakkoord 2018-2022
Samen maken we de stad, werkend aan een groen,
sociaal en ondernemend Leiden en de Visie sociaal
domein Iedereen telt mee en doet mee vastgesteld.

Uit dit akkoord volgt het programma Sterke Sociale
Basis waarbij de gemeente Leiden in 2020 een an-
dere invulling gaat geven aan de samenwerkings-
afspraken met welzijnspartners in de stad Leiden.
Een nieuwe werkwijze die moet zorgen voor een
samenhangend geheel aan ac�viteiten en voorzie-
ningen die bijdragen aan het welzijn van de inwo-
ners van Leiden.

Impact op de ouderen

Wat is de impact hiervan op onze doelgroep? Er is
toegezegd dat �jdens het verandertraject inwoners
en vrijwilligers, ongeacht de ontwikkelingen, ge-
bruik moeten kunnen blijven maken van de voor
hen essen�ële voorzieningen. Voor sommige orga-
nisa�es zal het echter betekenen dat ac�viteiten
voor ouderen moeten worden afgestoten of over-
gedragen.
En ook bij de doelgroep is onrust voelbaar. Kan de
voorziening blijven bestaan? Wat gaat er verande-
ren?

Eigen rol van Oma gaat op Stap

Hoe staat Oma gaat op Stap hier in? Ons project zal
een rol moeten spelen binnen deze transi�e door
de samenwerking met bestaande en nieuwe con-
tacten te con�nueren dan wel op te starten.
Zichtbaar maken wat wij kunnen betekenen als
andere voorzieningen onverhoopt toch wegvallen.
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Aangeven dat onze vrijwilligers blijvend aandacht
kunnen bieden, aanspreekpunt en uitlaatklep voor
hen kunnen zijn. Zodat ouderen niet tussen wal en
schip vallen.
Oma gaat op Stap is niet a�ankelijk van gemeente-
lijke subsidies. Niet a�ankelijk van ingewikkelde
procedures en potjes. Daarin zit ook de kracht en
toegevoegde waarde van ons project.

Corona
Tijdens het schrijven van de eerste schets voor dit
jaarverslag werd eind februari ook Nederland
getroffen door het coronavirus. Hierdoor verander-
de er heel veel voor iedereen. En zo ook voor ons
project.

Op 20 maart 2020 werd besloten dat het bezoeken
van ouderen in de woon- en zorgcentra niet meer
mogelijk is. We zijn opgeroepen bezoek aan zelf-
standig wonende ouderen zeer te beperken of
indien mogelijk uit te stellen tot na corona.
Tegelijker�jd worden we ook opgeroepen er te zijn
voor elkaar. Dat maakt het las�g. Maar er is zeker
wel contact.

Meer zorg en aandacht

En misschien wel meer dan ooit!
Want … nu de fysieke bezoekmomenten wegvallen,
komt juist de meerwaarde van dit project naar
voren: veel ouderen zijn bij ons in beeld en voor
hen kunnen we ook juist in deze �jd veel beteke-
nen.

Alle vrijwilligers hebben hun verantwoordelijkheid
genomen en contact gehouden waar dat kon. En zo
blijkt Oma gaat op Stap ook �jdens corona van
toegevoegde waarde. Want met name de zelfstan-
dig wonende, dikwijls alleenstaande, oudere hoe�
zich hierdoor niet alleen te voelen, kan zijn of haar
angsten delen, kan rekenen op een praatje, een
telefoontje of een kaartje, kan in sommige situa�es
zelfs rekenen op een kopje thee of koffie thuis, met
alle maatregelen in acht genomen.

En wat normaliter bij ons project hoort: samen een
boodschapje doen, even samen naar de markt
gaan, kan nu betekenen dat in sommige gevallen de
vrijwilliger alleen even dat boodschapje doet. Want
óók in corona�jd willen we er, zij het op wat aange-
paste wijze, nog steeds voor elkaar zijn.

Heel vertrouwd
En juist nu blijkt dat door het vaak langdurige
contact wat er is tussen vrijwilliger en oudere deze
coronaperiode goed kan worden opgevangen
omdat men, ook op afstand, al heel vertrouwd is
met elkaar.



Berichten uit Coronatijd
Hier zomaar enkele berichten die wij de afgelopen
weken, ten �jde van Corona, verzamelden:

Een van onze oma’s is nog op zichzelf wonend en
erg voorzich�g in deze �jd. De thuiszorg hee� ze
afgezegd, want de bewoonster die bij haar op
kamers woont kan nu haar ogen druppelen, dat is
wel zo veilig. Haar huishoudelijke hulp brengt
twee keer per week een boodschapje mee. Haar
dochter belt regelma�g en met de kleinkinderen
kan ze Face-�men.

En maakt zij zich zorgen? Ja, over iedereen die nu
te maken hee� met corona, familieleden, ouderen.
Of ze zelf angs�g is? Nee dat niet, want als het mijn
�jd is, dan is het mijn �jd.

Mevrouw blij� alle dagen thuis, ze weet zichzelf
goed te redden, loopt af en toe haar tuintje in, wat,
zo zegt zijzelf, nu op een waar Klein Keukenho�e
lijkt. Prach�g is het: de drui�es, de narcissen, de
hyacinten.

En, vertelt ze, ik heb vij�ig mondkapjes gemaakt
van restjes zijde die ik nog thuis had liggen en deze
laten ophalen door Libertas, haar huishoudelijke
hulp of de kamerbewoonster bij haar thuis. Totdat
ze blaren op haar vingers kreeg en moest stoppen.
Maar ze móest gewoon iets doen!

Huis op de Waard is net als de andere woonzorg-
centra �jdelijk volledig gesloten voor bezoek van
buiten. Wat doe je dan als er een acuut einde komt
aan de dagelijkse bezoekjes?

Emo�oneel is dat voor partners niet eenvoudig,
maar in het belang van iedereen komt verstand nu
eerst. En zo wordt er dagelijks naar ‘opa’ gefietst en
met de mobiel gebeld naar zijn vaste telefoon.
We praten, gebaren en wuiven naar elkaar, en kun-
nen elkaar even zien. Hij achter zijn raam op de
verdieping en ik langs de wallekant van de Nieuwe
Rijn. Dat is fijn.

Opa blij� er rus�g onder en gaat gewoon zijn eigen
gang. Zoals al�jd leest hij, kijkt natuurseries op de
tv en luistert muziek. Gelukkig voor hem wordt er
beneden in het Grand Café nog steeds drie keer per
dag gegeten. Wel zi�en de bewoners verder uit el-
kaar en worden nu aan tafel per persoon bediend.
Alle lof voor de zorgmedewerkers.
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Eén van de oma’s die ik opbel zegt dat het zo
moeilijk te begrijpen is dat er in de ziekenhuizen
keihard wordt gewerkt en er dagelijkse situa�es
zijn waarin leven en dood elkaar afwisselen en juist
nu de lente op haar mooist is.

‘Ik ben alleen thuis, mijn dochter komt gezien mijn
lee�ijd niet op bezoek, maar we hebben een
andere manier gevonden om elkaar toch te zien.
Mijn dochter komt om de dag even langs , neemt
haar eigen stoel en koffie mee, en gaat voor het
tuinhekje op de stoep zi�en. Ik trek mijn jas ook
aan en ga ook naar buiten met mijn koffie. Ik zit
tegen het huis aan. Tussen ons is wel zo’n 6 meter ,
een veilige afstand. We kletsen gezellig en drinken
samen koffie.
Soms komt mijn buurvrouw, ook alleenstaand en
op lee�ijd, er ook bij ‘zi�en’ en praten we wat over
ditjes en datjes, maar vooral over corona en over
hoe verschrikkelijk het is en over hoe lang het nu
toch nog allemaal zou gaan duren en terwijl we
onze koffie drinken fluiten de Koolmeesjes vrolijk
en kijken we naar de magnolia die uitloopt.’

Berichtje van de vrijwilliger: ‘Het gaat met mij nog
uitstekend en met mevrouw ook, al vindt zij het
een vreselijk saaie en moeilijke �jd.
Ik ben nog één keer in de rolstoel met haar weg
geweest, dat is nu bijna twee weken geleden. Dat
durven we niet meer vanwege de in acht te nemen
afstand van 1,5 meter.

Ik hoorde vervolgens van mevrouw dat haar fiets-
maatje ook niet meer met haar fietst, maar nog
wel langskomt en dat ze dan samen thee drinken,
op afstand uiteraard. Dus ben ik afgelopen maan-
dag om 12.00 uur naar haar toegegaan met inko-
pen voor de lunch, een Tupperware doos met twee
por�es pasta (ik neem vaak eten mee voor haar) ,
een gevulde koek en een bak narcissenbolletjes.
Ze was zeer blij en dankbaar en ik heb ook nog wat
klusjes voor haar kunnen doen. Na de lunch
hebben we samen afgewassen. Ze fleurt dan
helemaal op.

Ik ben wel van plan dit af en toe te blijven doen,
anders kwijnen deze mensen echt weg. Ze ziet
verder alleen de thuiszorg en heel af en toe een
zoon. En dit kan nog weken, zelfs maanden, gaan
duren, en net de mooiste maanden van het jaar
helaas. Mevrouw is intelligent en zeer goed bij de
�jd en beslist dit soort dingen zelf. Toen ik vroeg of
ze niet even met haar kinderen moest overleggen
gaf ze aan dat ze daar niet over piekert: “Ik heb
gelukkig nog zel�eschikkingsrecht!”’

1
3

4

2



Berichtje van de vrijwilliger: ‘ Vlak voor de maat-
regel voor vrijwilligers was ik bij de Lorentzhof en
mocht ik niet meer naar mevrouw toe.
Ik heb haar toen gebeld en we hebben elkaar ge-
zien via het raam. We hebben toen afgesproken
om gewoon wekelijks contact te houden en zodra
er iets verandert aan de situa�e zal ik haar zo snel
mogelijk weer opzoeken. Het is ineens een hele
onwerkelijke situa�e’.

Berichtje van de vrijwilliger : ‘Ik heb met mevrouw
gebeld en ik ga haar een kaartje sturen. Ik wil graag
contact met haar onderhouden want ze klonk aan
de telefoon best verdrie�g over dat onze wande-
lingen niet door kunnen gaan en ze verder niemand
op bezoek mag hebben.
Het is een vreemde situa�e maar we moeten het
laten werken! Hopelijk duurt deze situa�e niet zo
lang meer en kunnen mevrouw en ik nog wandelen
als het mooi weer is.’
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6
Samen leuker
Een vrijwilliger vertelt: meneer weet nog wel
een uurtje te lopen achter de rollator.
Natuurlijk gaat hij er ook wel eens alleen op
uit, maar het is zoveel leuker met de ander.

Tijdens de wandeling wordt er gepraat over
het weer, over de boeren en hun staking, maar
ook over de aanslag op een advocaat.

Het actuele nieuws houdt veel ouderen bezig
en het wordt zo gewaardeerd om hier met een
‘jongere’ over te spreken.



Begin januari liep Robert spontaan bij De Bakkerij
naar binnen. Hij was op zoek naar zinvol vrijwilli-
gerswerk , had onze flyer ‘Oma gaat op Stap’ zien
liggen bij de bibliotheek in de Nieuwstraat en dit
project sprak hem aan. Het leek hem mooi om iets
voor en met ouderen te doen.

Zo werd Robert in contact gebracht met een oma
om (2-)wekelijks samen een wandelingetje te
maken. Maar … kort na zijn eerste bezoekjes wer-
den de coronamaatregelen afgekondigd en gingen
de verpleeghuizen op slot.
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Direct na het a�ondigen van de maatregelen gaf
hij aan graag iets extra te willen doen rondom deze
Coronatoestand én dat hij in het bezit was van een
elektrische bakfiets!

Dat aanbod was natuurlijk super en dat hebben we
onthouden. Toen De Bakkerij in samenwerking met
JES Rijnland de ac�e Tassen voor Toppers opstar�e ,
is hem dan ook gevraagd of hij het leuk zou vinden
te helpen met tassen vullen en het bezorgen van de
tassen. De elektrische bakfiets zou nu heel goed van
pas komen!

Met veel plezier én met veel andere vrijwilligers zijn
625 tassen voor kinderen in een achterstandssitua-
�e gevuld en bezorgd. En zoals Robert na afloop zei:
het was allemaal heel gaaf en mooi om te doen!

Gaaf om te doen!

Foto onder: Lisa (stagiaire JES Rijnland) en Robert
(vrijwilliger Oma gaat op Stap) op stap voor de Toppers.



Werving vrijwilligers
Meer ouderen die erop uit willen, betekent ook
ac�ef blijven zoeken naar nieuwe vrijwilligers aan
wie we hen kunnen koppelen. Het is een uitdaging
om nieuwe vrijwilligers te vinden. Hiertoe zijn de
volgende stappen genomen en zullen we ook in het
komende projectjaar weer opnieuw crea�ef aan de
slag gaan. Om een indruk te geven:

• Er is een poster en flyer ontworpen met als kop
‘Al�jd al willen weten’ . Hiermee willen we bij
de verschillende poten�ële vrijwilligers de
aandacht ves�gen op de belangstelling voor de
jaren 50 , de periode waarin veel ouderen jong
en vol met dromen zaten. Hoe zag het huishou-
den er toen uit, was er al een wasmachine?
Wat was de rol van de vrouw?

• Er is een flyer ontworpen ‘Oma gaat op Stap.
Met wie? Met jou!’ ook weer om direct de
vrijwilliger aan te spreken.

• Flyers en posters werden opgehangen, ver-
spreid over de diverse buurthuizen, kerken,
sociaal wijkteams, etc.

• Er is in het najaar contact gezocht met i-Doe.
Vanwege de �jdelijke pop up store in de
Nieuwstraat waren de lijntjes kort. Vacatures
werden op hun website geplaatst en ook hier is
een vrijwilliger uit voort gekomen.
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• In november 2019 vond het eerste Maatjes-
fes�val in Leiden plaats, een ini�a�ef van i-Doe.
Het fes�val werd goed bezocht en Oma gaat op
Stap hee� hier ook weer twee vrijwilligers aan
over gehouden.

• Op uitnodiging van Ellen Brillemans hee� Oma
gaat op Stap ook dit jaar op de oriënta�ebeurs
bij de Hogeschool Leiden gestaan en leuke
ontmoe�ngen gehad met verschillende
geïnteresseerde studenten die nu in het eerste
jaar van hun opleiding Social Work zi�en. Hier
zijn 4 stagiaires uitgekomen die in ieder geval
voor een 50 -tal uren op stap konden gaan met
een oma.

• Verder is er aardig wat �jd geïnvesteerd in het
profileren op beurzen in de verschillende
buurthuizen. Op de beurzen ontstaan al�jd
mooie gesprekken met belangstellenden en
ook worden er �ps uitgewisseld met andere
organisa�es. Tenslo�e kun je ook van en met
elkaar leren.

• Er werden berichtjes geplaatst op Instagram en
Facebook (de AVG in acht nemend).

• En we hebben gebruik gemaakt van onze con-
tacten in diverse woonzorgcentra en Sociale
Wijkteams.



OMA GAAT OP STAP TIJDENS
HET MAATJESFESTIVAL!
In het najaar van 2019 was Oma gaat op Stap met
een leuke Fi�ieskraam vertegenwoordigd op het
allereerste Maatjesfes�val in Leiden.

Voor deze gelegenheid werd een Fi�ieskraam inge-
richt en hee� Hoppezak Kledingverhuur voor een
klein prijsje een schi�erende paspop aangekleed in
jaren 50 s�jl. Het was een gezellig fes�val met zo'n
15 organisa�es.

Oma gaat op Stap kreeg veel belangstelling, er zijn
leuke ontmoe�ngen geweest, goeie gesprekken,
folders meegegeven. Veel belangstellenden bezoch-
ten de kraam en wilden meer weten over het
project. Aan het einde van de middag stonden er
een aantal kennismakingsgesprekken gepland in de
agenda. En enkele weken later hebben we weer een
aantal oma’s blij kunnen maken met een maatje!
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• Soms kan ook worden volstaan om een oudere
te ‘delen’ met meerdere vrijwilligers. Wij den-
ken hierbij aan het wandelen met een (demen-
terende) oudere. Wanneer er goed wordt afge-
stemd en geïnformeerd, kan dit prima.

• Ouderen kunnen zich op het allerlaatste mo-
ment afmelden voor een afspraak. Het is een
kwetsbare groep, soms kan een oorzaak liggen
in ziekte, persoonlijke omstandigheden, het
weer, gewoon geen zin of simpelweg vergeten.
De ene vrijwilliger kan hier wat beter mee om
gaan dan de andere.

• Het komt ook voor dat na de eerste kennisma-
king de oudere of vrijwilliger a�aakt, omdat de
beschikbaarheid van de vrijwilliger toch niet
gelijk loopt met die van de oudere. Want ja, er
zijn gelukkig ook ouderen die nog een eigen
agenda hebben. Of soms liggen interesses toch
wat verder uit elkaar.

• Door een (�jdelijke) verandering in persoonlijke
omstandigheden (werk, studie, verhuizing,
ziekte) kan het zijn dat een vrijwilliger onver-
hoopt moet stoppen.

• We kijken waar de belangstelling ligt bij zowel
de vrijwilliger als de oudere. Het lukt niet al�jd,
maar als ook daar een match in te maken valt,
dan is het een schot in de roos!

• Het project is vooral onder de aandacht van de
zeven Sociale Wijkteams in Leiden en wij krij-
gen onze oma’s en opa’s dan ook vaak vanuit
deze hoek. Medewerkers van Sociale Wijk-
teams komen bij mensen thuis en introduceren
Oma gaat op Stap daar waar behoe�e is. Zij
nemen contact met ons op en vervolgens gaan
wij op huisbezoek om nader kennis te maken.

• Daarnaast worden ouderen ook wel aange-
meld via huisartsen, fysiotherapeuten, contac-
ten in de kerk of via de kinderen, een buur-
vrouw of een andere bekende.
Verder zijn wij bekend binnen een netwerk van
zorginstellingen in Leiden en weet men ons te
vinden wanneer een bewoner een klein of
soms helemaal geen netwerk hee�.

• Tijdens onze eerste kennismakingsgesprekken
met ouderen komt vaak naar voren hoe blij
men al is als er iemand even langs komt voor
een praatje. Of om, als weer en gezondheid het
toelaten, een kleine wandeling in de buurt te
maken, naar het plantsoen of samen naar de
winkel of markt te gaan.

• Vrijwilligers komen vaak uit zichzelf binnen. Zijn
gemo�veerd om iets met en voor ouderen te
doen en hebben onze folder of wervingsflyer
gezien, of via via over het project gehoord.

• Wij zoeken bij voorkeur vrijwilligers voor ten
minste 1 jaar. Dat maakt het mogelijk een per-
soonlijke band op te bouwen en een groeiend
gevoel van vertrouwen en veiligheid.

Van kennismaking tot match



Nieuw
bij Oma gaat op Stap
Met oma op de koffie

Lot & de Walvis, een Grand Café aan de Haven in
Leiden plaatst in december 2019 een wensenboom
en één van de winnende wensen is een koffieoch-
tend organiseren voor (eenzame) ouderen.

Daar is Oma gaat op Stap natuurlijk op afgestapt en
op 25 februari 2020 hebben 8 ouderen met hun
vrijwilliger een geweldig gezellig uitje gehad. Op de
volgende pagina een leuk verslag van de ochtend!

Oma gaat uit eten

Via i-Doe, een steun- en informa�epunt voor
vrijwillige inzet, is Oma gaat op Stap in contact
gebracht met Pizzeria Karalis aan de Douzastraat.
Pizzeria Karalis ondersteunt van harte de toege-
voegde waarde van ons project en is zo gastvrij om
onze vrijwilligers sámen met hun opa of oma,
kosteloos, een aantal keren uit te nodigen om te
komen eten.
Er kan gekozen worden voor een drankje en een
maal�jd naar keuze in de vorm van een pizza,
spaghe� of ravioli etc.

Eind februari 2020 liggen de plannen klaar, de flyer
is ontworpen, maar helaas is dit ini�a�ef �jdelijk
s�l komen te liggen vanwege corona. Maar wat in
het vat zit ….

Twee leuke aanvullingen op het aanbod van Oma
gaat op Stap in het kader van sociaal betrokken
ondernemen
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Kof�ie en taart van Lot
Vanochtend kwamen maar liefst 17 personen naar
Lot & de Walvis om met elkaar te genieten van een
heerlijk kopje koffie en een stukje bananentaart
met kokoskaramel en chocolade of een stukje bra-
menkwarktaart. Wat ging er aan vooraf?

In december plaatste Lot een wensboom in haar
Grandcafé aan de Haven in Leiden. Menig bezoeker
voegde een wens aan de boom toe tot deze hele-
maal volgeplakt was. Er werden een aantal wensen
uitgekozen waarvan één: ‘iets doen met en voor
ouderen’.

Dit zag de projectmedewerker van Oma gaat op
Stap en dacht: ‘ Hé, dat kan best eens een leuk
uitstapje worden voor onze oma’s en opa’s’. In de
pen geklommen en contact gezocht met Lot. Zou
het niet leuk zijn een koffieochtend te organiseren?
Dat idee werd omarmd.

Onze vrijwilligers en hun oma’s en opa’s werden
aangeschreven. Zou je dit leuk vinden? Is de datum,
�jd en loca�e haalbaar? En ja, al gauw meldden de
eerste belangstellenden zich aan. Ook vanuit de
Zonnebloem Oegstgeest en de Zonnebloem Leiden
bleek wel belangstelling en zo kwamen we uit op 5
oma’s van Oma gaat op Stap, 2 van de Zonnebloem
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Oegstgeest en 1 opa van de Zonnebloem Leiden.
Met hun maatjes uiteraard.

Via een contactpersoon bij Roomburgh kon gebruik
gemaakt worden van een rolstoelbus, fantas�sche
voorziening. Want bij dit soort ac�viteiten is vaak
de mobiliteit en de bereikbaarheid een dingetje.
Hoe kom je ergens als je in een rolstoel zit? En ook
de loca�e van Lot was een uitdaging, want er kan
niet worden geparkeerd, alleen voor vergunning-
houders.

Maar het liep allemaal prima, op 1 oma na. Die
belde om 11.00 uur teleurgesteld op dat een gewo-
ne taxi was komen voorrijden i.p.v. de rolstoeltaxi .
Zij kon niet komen. Haar maatje stond al bij Lot te
wachten op haar en vond dit zo naar dat zij direct
aanbood haar op te halen. Wat een zonnetje!

Zo gezegd zo gedaan. Mevrouw werd opgehaald en
met de rolstoel naar het Grandcafé gereden en zo
zaten ook zij, ietsje na half 12 heerlijk aan een kopje
thee en een stukje taart!

Met dank aan Lot voor de gastvrije ontvangst met
(gra�s) koffie en taart. Men kende elkaar niet, maar
iedereen zat lekker te kletsen.
De mensen hadden er naar uitgekeken en gingen
tevreden weer huiswaarts, daar doen we het voor!
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• Oma gaat op Stap is een project van Diaconaal
Centrum De Bakkerij en zorgt ervoor dat oude-
ren een maatje hebben om samen mee op stap
te gaan;

• Ouderen die nog zelfstandig wonen of in zorg-
centra verblijven, maar die niet of nauwelijks
meer de deur uit kunnen, in staat stellen om
met steun en aandacht van vrijwilligers weer
eens op stap te gaan;

• Daarbij gaat de voorkeur uit naar persoonlijke
contacten in aanslui�ng op individuele
behoe�en van de betreffende oudere;

• Jongere en volwassen vrijwilligers laten ervaren
hoe waardevol het ook voor henzelf is om �jd
en ruimte en aandacht vrij te maken om met
ouderen op pad te gaan;

• Op concrete wijze een bijdrage leveren aan een
maatschappelijke herbezinning op de wijze
waarop wij ons toekoms�ge familieleven en
onze directe woonomgeving beter in kunnen
richten met meer zorg en aandacht voor
ouderen;

• Het signaleren van aanvullende hulpvragen bij
ouderen waar wij vanuit het Diaconaal Cen-
trum De Bakkerij in overleg met hulpverlenen-
de organisa�es en instan�es wellicht een pas-
send antwoord kunnen bieden.

Beoogde resultaten
• In dit projectjaar wilden we minimaal 300

uitstapjes met ouderen realiseren.
• Bestaande contacten met partnerorganisa�es

en instellingen versterken en de naamsbekend-
heid van het project via persoonlijke contacten
en aanvullende PR vergroten.

• Daarnaast de resultaten van de “niet-pluis-
training” en de introduc�e van de signalerings-
kaart evalueren.

• In overleg met de begeleidingsgroep onderzoe-
ken welke stappen er gezet kunnen worden om
Oma gaat op Stap om te ze�en in een zelfstan-
dige projectorganisa�e.

Doelstellingen
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Bereikte resultaten
• In de Coronaperiode konden we natuurlijk niet

al�jd op stap, maar er zijn in totaal wel ruim
300 uitstapjes en contactmomenten geweest
met 39 aangemelde ouderen.

• Zeven ouderen zijn moeilijk te matchen met
een vaste vrijwilliger i.v.m. beginnende of
verder gevorderde vormen van demen�e of
omdat op dit moment nog de urgen�e ont-
breekt.

• Afgelopen jaar waren er 23 vrijwilligers ac�ef
en zijn er voor 7 nog geen match gevonden.

• Van hen zijn er 14 ouder dan 50 en de jongste
is een studente Social Work van 17 jaar oud.

• We hebben de zichtbaarheid van Oma gaat op
Stap en daarmee ook de aandacht voor oude-
ren kunnen versterken door aanwezig te zijn op
de I-Doe-beurzen, het bijwonen van overleg
met het Netwerk Vrijwillige Ondersteuning
Leiden (NVOL) , een club met verschillende
organisa�es die ac�ef zijn binnen de (ouderen-)
zorg.
Zo hopen we van elkaar te kunnen leren, in de
gaten te houden wat er speelt in de gemeente
en elkaar waar nodig te kunnen vinden.

• Het project is gepresenteerd bij kerkgemeentes
in Leiden en Alphen a/d Rijn en bij De Zonne-
bloem Oegstgeest.

• Er zijn contacten onderhouden met organisa-
�es als Wij zijn EVA, i-Doe, S�ch�ng Present,
Rotary Leiden, De Zonnebloem Oegstgeest en
Leiden, Radius - Automaatje, Humanitas, de
NGK Oegstgeest, Vitality Club Leiden, Woon-
zorgcentrum De Parelvissers en de Lorentzhof.

• Ouderen en vrijwilligers zijn ondersteund via
bezoeken, telefonisch contact, een vrijwilligers-
bijeenkomst en gerichte uitnodigingen voor
gezamenlijke ontmoe�ngen.

• Stagiaires werden ingewerkt en geïnstrueerd.
• In december hebben alle vrijwilligers een

kerstkaart namens Oma gaat op Stap
ontvangen.

• Er is in de Coronaperiode een protocol gemaakt
rond de vraag wat je als vrijwilliger wel en niet
mag, maar ook wat je juist wel kunt doen in
Corona�jd.

• Er wordt in deze periode nadrukkelijk contact
onderhouden met alle ouderen die werden
aangemeld bij het project, ook met hen voor
wie nog geen maatje gevonden is.

• De Corona�jd strooide roet in het eten rond de
evalua�e en organisa�e van een aanvullende
niet-pluistraining.

• Dit jaar is wel duidelijk geworden dat het
project nog niet toe is aan verzelfstandiging.
Na de zomer moesten alle zeilen worden
bijgezet om nieuwe vrijwilligers te werven en
ook de verschuivingen binnen het Sociaal
Domein vroegen de nodige aandacht voor het
vinden van nieuwe contacten en aanhech-
�ngspunten binnen de ouderenzorg.

Super!
Oma vertelt: Ik ben erg blij met de bemiddeling
voor mijn maatje. Het is werkelijk een schot in
de roos. Veel van onze interesses vallen samen
en hoewel het in deze drukke maand december
nogal moeilijk is om tot een afspraak te komen
zijn we ac�ef bezig ergens een gaatje in onze
agenda’s te vinden.
Ik heb even op deze match moeten wachten
maar dan heb je ook wat!!!

Hartelijk Dank!



Plannen voor
het Nieuwe Normaal
Hoe kunnen wij straks weer met een oudere naar
buiten? Aan de arm of in de rolstoel? Met een
mondkapje? Op het moment van schrijven zijn de
‘coronamaatregelen’ nog van kracht. Maar er wordt
al wel gesproken over versoepelingen.

We zien om ons heen dat het in de straten drukker
wordt ... we moeten oppassen niet tegen elkaar op
te botsen. Want voorlopig moet de 1,5 m maat-
schappij nog worden gehandhaafd. Maar dat is nog
lang niet eenvoudig!

Er zijn verschillende ini�a�even als babbelbussen,
bezoekhuisjes, plexiglasgesprekken en beeldbel-
len. Kunnen we misschien meer ondersteuning
gaan bieden bij het doen van boodschappen of het
begeleiden bij beeldbellen? Is het een idee om
ouderen en schrijfmaatjes met elkaar in contact te
brengen? Het Ouderenfonds is hier al ac�ef mee
bezig. Laten we zeggen : de ouderwetse penvrien-
d(in). A�ankelijk van de mogelijkheden bij de
ouderen kan er een corresponden�e ontstaan over
een gedeelde belangstelling, over actualiteiten,

- 12 -

over zomaar iets. Met Schrijfmaatje kunnen oude-
ren en vrijwilligers aan elkaar gekoppeld worden.
Het kan ook zijn dat er een vrijwilligerspool komt
die met regelmaat kaartjes stuurt naar ouderen of
naar een groep van ouderen in een woonzorginstel-
ling die het extra leuk vinden om post te ontvan-
gen.

Het is goed om (nog meer dan voorheen) aan de
ouderen te vragen wat zij nodig hebben en pre�g
vinden in het contact. Wij zullen voortdurend in
gesprek blijven met ouderen en vrijwilligers en de
samenwerking met andere par�jen op blijven
zoeken.

Wat wordt het nieuwe normaal? Het antwoord
hierop is er nog niet, maar zeker is dat we juist nu
moeten blijven omkijken naar onze ouderen, thuis
of in de woonzorgcentra!

Paula van Kalmthout Leiden, 4 mei 2020
Projectmedewerker
Oma gaat op Stap



Je moet wel tegen je verlies kunnen
Een vrijwilliger vertelt:

Oma mag nog niet naar buiten. Het been gaat
beter, maar ze mag nog niet naar buiten. Dat is niet
erg, want het is waterkoud. En zo maken we het
ons gezellig binnen. Ik had twee harinkjes voor me-
vrouw meegenomen en voor mezelf een bakje
kibbeling. Ze was er helemaal verguld mee.
Bij iedere hap was het: “Zo lekker is dit!” Daarna
gezellig gepraat en thee gedronken.

Ze vindt het “harts�kke geweldig”, dat ik haar op
kom zoeken. Ik vind het leuk om dit te doen, het is
een aardigheidje. Soms breng ik iets mee, soms
trakteert mevrouw mij thuis op een chocolaatje of
een koekje bij de thee.

We hebben lekker gegeten en daarna Rummikub
gespeeld, vier potjes! (Allemaal verloren helaas).
Om half vijf ben ik weer weggegaan, het werd al
donker en de bruggetjes bevroren alweer. Ik loop
zelf met een stok, dus ik kan geen risico nemen.
Over twee weken zie ik haar opnieuw. We houden
het weerbericht in de gaten.

Twee weken later ga ik weer. Oma kan nog niet ver
weg, maar we kunnen wel naar buiten. We maken
een rondje in het Plantsoen. Behalve het restaurant
beneden zijn de koffietentjes en musea net iets te
ver en we drinken dus gezellig een kopje thee op
haar kamer. Oma bedankt mij meerdere keren, ze
hee� weer genoten van het uitje!

Erica en mevrouw Fakkel aan de Rummikub
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