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Samen Uit
Samen Uit begint dit seizoen met een absolute topper!!
Dinsdag 25 september speelt in de Fransche School de ‘feel good’ film Mama Mia (2).
Mensen die de film gezien hebben, zeggen allemaal dat je blij uit de bioscoop komt.
Een vrolijke film met uitstekende acteurs. Om van deze film te genieten, is het niet
nodig dat je Mama Mia 1 hebt gezien!
We beginnen, zoals gewoonlijk, om 13.15 uur met
koffie en appelgebak.
Het hele theater is die dinsdagmiddag weer voor ons.
Neem gerust uw buurvrouw, -man en/of vriend(in) gezellig mee, zodat ook zij kennis maken met Stichting
Samen Verder. Misschien een nieuwe vrijwilliger?

Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u meer informatie en het inschrijfformulier. Dit formulier ligt ook achter de kassa bij Bartje en op kantoor.
Inleveren voor 18 september.

GECU
Bartje
In de vakantie is hard gewerkt om
kringloopcentrum Bartje van een
optimale start te verzekeren. Die
inzet heeft haar vruchten afgeworpen; alles ziet er weer pico bello
uit, het aantal bezoekers de eerste
dag en de opbrengst was overweldigend.
Bedankt voor jullie inzet en veel werkplezier samen bij Bartje.
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Vrijwilligerswinkel
Dit jaar bestaat het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) 15 jaar!
Dit wordt gevierd met een ludieke wervingsactie van vrijwilligers in de vorm van een
tijdelijke ‘Pop-up’ Vrijwilligerswinkel.
Op Dinsdag 4 september om 16.00 uur op Markt 11 (voormalig pand van ABN
AMRO) vindt de officiële opening plaats door Wethouder Buwalda.
Vanaf die dag is het mogelijk voor inwoners van Culemborg om gedurende de maand
september met vrijwilligers in gesprek te gaan over hun vrijwilligerswerk.
Wij willen Stichting Samen Verder (Bartje, Klaartje, Samen Uit en de 80+ -reisjes)
ook graag presenteren en vrijwilligers werven in de Vrijwilligerswinkel.
Dagelijks in twee tijdsblokken van 10.00 – 13.00 uur
en van 13.00 – 16.00 uur is de Vrijwilligerswinkel
open. SSV wil ook graag een vrijwilligerskraam
inrichten en bemensen.
Wie wil één of meerdere dagdelen aanwezig zijn en
belangstellenden vertellen over onze stichting?
Meld je a.u.b. op ons kantoor.

Vrijwilligers werven
Op verschillende manieren hebben we de afgelopen tijd nieuwe vrijwilligers proberen
te werven; advertenties bij het VIP, artikelen in de Culemborgse Courant, folders,enz.
Het resultaat is uiterst beperkt geweest.
De grootste wervingskracht gaat uit van mond-op-mond-reclame. Een persoonlijke
benadering heeft het grootste effect.
Wij hebben ca. 250 medewerkers. Zij zijn onze beste ambassadeurs. Daarom willen
we de werving eens langs die weg stimuleren.

Iedere medewerker van SSV die een nieuwe
vrijwilliger aandraagt, krijgt een cadeaubon!
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Goede Doelen
Tijdens de afscheidsdienst van Arjan Eigenbrood is geld opgehaald. Wij hebben dat
bedrag verdubbeld vanuit ons fonds Goede Doelen. Daarmee hebben we Elisabethhof een CDRL (spreek uit als Cradle) geschonken.

In de zorg wordt naarstig gezocht naar hulpmiddelen die
contact met mensen met dementie, autisme of een verstandelijke beperking mogelijk maken, zodat menselijke
waarde en persoonlijke aandacht behouden blijven.
De CRDL is ontwikkeld als communicatiemiddel om mensen met bijvoorbeeld
dementie of een verstandelijke beperking te activeren en biedt hen een alternatieve
manier om contact te maken met anderen.
Het instrument roept geluiden op uit de natuur (de zee, vogels, krekels), de stad (een
tram, fietsbel, kerkklok), dierengeluiden of geluiden van muziekinstrumenten of uit
het alledaagse leven (fluitketel, koffiekopjes).
De interactie begint wanneer twee gebruikers ieder één hand op de CRDL leggen en
een circuit vormen door elkaar aan te raken.
De CRDL herkent de manier waarop mensen elkaar aanraken en
vertaalt deze aanrakingen in geluid. De manier van aanraken is
van invloed op het geluid dat wordt voortgebracht: vasthouden,
wrijven, tikken of kriebelen.
Door het menselijk lichaam in te zetten als onderdeel van de besturing, ‘bespelen’
gebruikers niet zozeer het instrument maar elkaar. CRDL kan zowel 1-op-1 als in een
groep worden gebruikt door meer deelnemers aan het circuit toe te voegen, als
schakels in een ketting.

Sponsor
Garage de Waal
De twee nieuwe bussen zijn onderweg. De keuring door de RDW is geschied.
Binnenkort komen ze naar Culemborg. Dan worden de telefoon en transponder ingebouwd en de bussen beletterd. Omdat de bussen langer en hoger zijn, zal iedere
chauffeur eerst een ‘proeve van bekwaamheid’ moeten afleggen; een oefenrit maken.
Alle chauffeurs worden daarvoor te zijner tijd uitgenodigd.
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Wetenswaardigheden
Zegt het voort:
➢ Het bestuur is met de benoeming van Léon ten Hove
weer compleet. Hij wordt bestuurlijk contactpersoon
voor de PRAC en intern coördinator van de
decemberactie.
➢ Er zijn oude computers beschikbaar (zonder scherm
en toetsenbord, met Windows 10), prijs € 25. Iedereen
die interesse heeft kan dat melden op kantoor of bij
Geerhard Doggenaar. Indien nodig wordt er geloot.
➢ We zijn druk bezig te voldoen aan de wetgeving Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Alle betrokkenen zullen nader geïnformeerd worden. Tot die tijd wordt iedereen verzocht uit egen beweging
zeer zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan, zoals bestanden van
medewerkers, rijlijsten, enz.
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