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Doel van de vereniging  

De Vereniging Zorg en Welzijn Almen (VZWA) wil de zorgbehoevende inwoners van Almen langer 
thuis of in het dorp laten wonen door  een gestructureerd programma  aan te bieden met activiteiten 
welke afgestemd zijn op de wensen en interesses, hen zo lang mogelijk laten deelnemen aan het 
sociale leven in het dorp en mantelzorgers ondersteunen door inzet van vrijwilligers. 
 
Activiteiten: 
 
Inloopochtend:  
In 2018 zijn er elke woensdagochtend inloopochtenden gehouden; alleen in juli en augustus waren 
deze ochtenden 1x per twee weken. 
De ochtend duurt van 10.00-12.00 uur en bestaat uit gezamenlijk koffie drinken. Wekelijks komt er 
een Almenaar iets vertellen of laten zien wat zijn hobby of beroep is. Dus voor en door  Almenaren. 
De ochtend wordt afgesloten met een spelletje. 
 
Repaircafe:  
Sinds  maart/april 2017 is het repaircafe actief.  Dit  initiatief wordt door vrijwilligers gerund en er zijn 
maandelijkse bijeenkomsten geweest  Er werd naar tevredenheid en tegen een vrijwillige vergoeding 
gebruik van gemaakt. De vrijwilligers hebben de regie en dragen de zorg voor de materialen en 
indien nodig de bestelling daarvan. En het is fijn te concluderen dat er in toenemende mate gebruik 
gemaakt wordt van het repaircafe. 
 
Warme maaltijd 
Op de laatste woensdag van de maand is er de mogelijkheid geboden voor het gezamenlijk nuttigen 
van een warme maaltijd.  Ook kwamen er inwoners alleen voor de maaltijd naar Ons Huis. De groep 
die er gebruik van maakt is groeiende. Drie keer gingen we ook ‘’uit eten’’  bij de Hoofdige Boer. 
In 2018 heeft de vereniging de coördinatie van de warme maaltijd op de Linde (Open Tafel) onder 
hun hoede genomen. De penningmeester verzorgde de afhandeling van de financiën en de 
afstemming met Trajectum (leverancier van de maaltijd) werd door de beheerder van de Linde en 
het bestuur geregeld. 
 
Themabijeenkomst. 
In november is er een bijeenkomst georganiseerd speciaal voor verenigingen en ondernemingen met 
het thema;  Hoe om te gaan met dementie . De dames Marianne de Hoop en Karin Nijkamp van SWL 
hebben de aanwezigen kunnen boeien en vragen kunnen beantwoorden.  Tevens was er een tafel 
met informatie ven de Alzheimervereniging aanwezig. Het was een mooie zinvolle avond en goede 
opkomst , maar jammer dat de clubs en verenigingen niet vertegenwoordigd waren.  
 
Kerstviering. 
Evenals in 2017 is ook in 2018 de kerstviering samen met de vriendenkring gehouden. In 
tegenstelling tot 2017 is nu ook het kerstdiner door Trajectum geleverd. De viering was naar de 
tevredenheid van de bezoekers en de maaltijd werd als erg feestelijk beoordeeld. De koks waren ook 
in Ons Huis aanwezig om alles netjes te verzorgen. 
 
Bestuur. 
Het bestuur kwam maandelijks bijeen . In de vergadering vond afstemming plaats met de 
zorgcoördinator. Jan Truin is met terugwerkende kracht per  april 2018 penningmeester van de 



VZWA. Ten tijde van de jaarvergadering heeft hij al aangegeven dat hij belangstelling had voor deze 
functie en na zich te hebben laten voorlichten hierover heeft hij deze geaccepteerd. 
In de afgelopen periode is er een beleidsplan en een financieel plan ontwikkeld.   
En we zijn op verschillende manieren bezig om informatie omtrent het thema zorg en welzijn te 
verzamelen en contacten te leggen. Er  wordt structureel contact onderhouden met de omliggende 
kernen, het gebiedsteam Gorssel, met de SWL en met de beleidsmedewerker WMO van de 
gemeente Lochem. Ook maakt de zorgcoördinator deel uit van het hometeam Almen, samen met de 
huisarts, de dominee en de wijkverpleegkundigen van verschillende zorgaanbieders die werkzaam 
zijn in Almen.  
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