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Voorwoord 
door Sabina Rollema, adjunct-directeur

Het zijn rare tijden. Ik betrap me erop hoe vaak ik die zin 
heb uitgesproken de afgelopen periode en hoe vaak ik die 
zin gehoord heb. De lockdown heeft een behoorlijke impact 
gehad. Zeker op de mensen die geconfronteerd werden 
met ziekte en verdriet binnen hun familie en vriendenkring. 
Maar ook op mensen die in een isolement terecht kwamen 
waardoor ze de deur niet meer uit konden of waardoor ze 
niet meer op bezoek konden gaan bij dierbaren.
Gelukkig leven we nu in een periode van versoepeling, we 
kunnen en mogen weer meer, alhoewel de signalen dat het 
niet goed gaat steeds sterker worden.

Bij Facet en Karaat Mantelzorg zijn we bezig met het maken 
van plannen voor het najaar. Bij alles wat we bedenken en organiseren 
bouwen we de 1,5 meter regel in en verzinnen we een plan B voor als 
de regels toch weer aangescherpt worden.
Wij houden ons aan de richtlijnen van de Rijksoverheid. Niet alleen 
omdat wij dat als organisatie verplicht zijn en anders een fikse boete 
kunnen oplopen of gedwongen kunnen worden te sluiten, maar ook 
omdat wij het niet op ons geweten willen hebben als er bezoekers ziek 
worden omdat wij zaken niet goed in acht hebben genomen.
Gelukkig houden veel mensen zich aan de regels. Tegelijkertijd maak 
ik me ook zorgen omdat niet iedereen die bij ons op bezoek komt in 
wijkcentra zich aan de regels wil houden en soms bewust en moedwillig 
de regels overtreedt. Misschien omdat ze de regels flauwekul vinden, 
misschien omdat ze denken dat ze zelf wel uitmaken wat ze doen of 
misschien omdat ze niet lekker in hun vel zitten en hun frustratie kwijt 
moeten? 
Wat het ook is, ik roep iedereen op om respect te hebben voor elkaar, 
om zich netjes te gedragen en om zich te houden aan de regels die 
gesteld worden. Dat maakt het in deze lastige en verdrietige tijden een 
stuk aangenamer voor iedereen. En volgens mij hebben we allemaal 
eerder wat begrip en vriendelijkheid nodig dan boosheid. Dan worden 
het toch nog gezellige activiteiten in het najaar. Ik reken op u. 

“We staan er samen voor en
 laten niemand vallen.”

                  - Facet Ridderkerk



Coronacrisis
De coronacrisis raakt de gehele Nederlandse samenleving, ook ouderen. Veel ouderen maken zich zorgen 
over de gevolgen van de maatregelen en de toekomst en dreigen te vereenzamen.

Eenzaamheid ligt op de loer
Het risico bestaat dat ouderen (verder) vereenzamen nu Nederlanders worden opgeroepen om sociaal 
contact zo veel mogelijk te mijden. Ouderen die eenzaam zijn, kunnen in deze tijd hun netwerk niet 
verder opbouwen en contacten die er zijn, vallen weg of worden minder. Ook veel activiteiten gaan niet 
door. Daarnaast merken wij dat ouderen nu vaak extra voorzichtig zijn uit angst om ziek te worden en/of 
anderen te besmetten. De maatregelen zorgen er voor dat ook zij veelal gebonden zijn aan huis. En dat 
heeft grote gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan:
• niet naar (ontmoetings)activiteiten kunnen;
• te weinig bewegen;
• weinig/geen buitenlucht;
• er alleen voor staan als mantelzorger;
• geen mantelzorg aan bekenden kunnen geven;
• ongezond eten, te veel of juist te weinig eten en drinken;
• verstoken zijn van digitale contacten door het ontbreken van digitale middelen (computer, laptop, 

tablet) en/of vaardigheden;
• mantelzorgers of bekenden kunnen bij ouderen geen belangrijke klussen in huis doen (eenvoudig 

onderhouds- of reparatiewerk, huishoudelijke klussen, boodschappen, koken);
• winkelbezoek valt weg waardoor dagelijkse levensbehoeften niet kunnen worden aangeschaft;
• verveling, dagen duren lang;
• geen geld kunnen opnemen;
• bezoek niet  kunnen ontvangen;
• onzekerheid over hoe lang deze situatie duurt;
• angst om zelf ziek te worden of een geliefde die ziek wordt;
• niet in de gelegenheid om religieuze vieringen bij te wonen.

Meldpunt Samen
Deze omstandigheden kunnen leiden tot toename van klachten met betrekking tot fysieke en psychische 
gezondheid. Juist ook bij ouderen die het voor de uitbraak van het virus zich nog net aardig konden 
redden, maar door het coronavirus of de maatregelen om dit virus tegen te gaan, ineens kwetsbaar 
worden. Facet Ridderkerk heeft tijdens de coronacrisis het Meldpunt Samen opgericht zodat ouderen 
alle hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben. Mensen die zich hebben aangemeld wilden graag helpen 
bij bijvoorbeeld:
• boodschappen doen;
• sociaal contact met eenzame mensen telefonisch of digitaal;
• medicijnen ophalen;
• de hond uitlaten.

Een mooie actie voor oma
Daar zijn hartverwarmende acties uitgekomen. Zo werd ons door één van onze vrijwilligers gevraagd 
of zij iets voor haar oma mocht organiseren. Haar oma is kwetsbaar en mag geen bezoek ontvangen, 
ook niet met de anderhalve meter regel. Ze woont 10 hoog dus voor het raam zwaaien kon ook niet. 
Oma is slechthorend waardoor bellen niet tot de opties behoorde. Berichten sturen via de telefoon gaat 
ook heel moeizaam. Ze zou het erg waarderen als er een kaartje gestuurd kon worden. Wij hebben 
deze vraag uitgezet en daar werd onmiddellijk enthousiast op gereageerd. Haar oma heeft ongeveer 
twintig kaarten ontvangen van mensen die zij niet kent. Ze kreeg zelfgemaakte, creatieve kaarten die 
zij heel erg leuk vond. Het heeft oma geholpen om te begrijpen dat er echt iets heel bijzonders aan 
de hand is. Dit voorbeeld geeft wel aan dat we echt omkijken naar elkaar. Dat doet goed en geeft een 
saamhorigheidsgevoel: We staan er samen voor en laten niemand vallen!



Activiteiten volgens 
richtlijnen RIVM
De medewerkers van Facet hebben tijdens de 
coronacrisis activiteiten gepland. Er zijn nieuwe 
activiteiten ontstaan en er zijn ook activiteiten 
aangepast zodat de RIVM richtlijnen blijven 
gewaarborgd. In deze nieuwsbrief en op onze website 
www.facetridderkerk.nl leest u hier meer over. 

Maatjesproject
Facet is gestart met het maatjesproject, maar wat houdt 
dit project precies in? De naam zegt al wel iets, maar 
zeker niet alles. Een maatje is meer dan alleen even 
langs gaan. Het is samen een wandeling maken, praten 
over moeilijke dingen, boodschappen doen, maatje zijn 
is persoonlijk contact, warmte, humor, tijd en respect. 
Bent u op zoek naar een maatje? Neem contact met 
ons op! 

Maatje worden
Maar misschien denkt u in deze tijd nu we elkaar zo 
hard nodig hebben ‘Ik zou graag meer willen doen’. Dat 
kan door u aan te melden als maatje!

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Frederike 
Boer-Barendregt of Ilse Schoolenberg via 0180 - 432 
350 of info@facetridderkerk.nl.

Even voorstellen
Miranda van de Nobelen versterkt vanaf 1 juli 
2020 het team van ouderenadviseurs bij Facet 
Ridderkerk. Zij stelt zich graag aan u voor.

“Mijn naam is Miranda van de Nobelen en ik ben de 
nieuwe ouderenadvsieur voor de wijken Drievliet/’t 
Zand, Rijsoord en Oostendam. Zelf woon ik ook in 
Ridderkerk. Ik heb mijn werkzaamheden altijd in 
de zorg gehad; van origine 
verpleegkundige in het 
Erasmus MC met later wat 
uitstapjes naar de Daniël 
den Hoed en weer later 
naar de verpleeghuissector 
als casemanager. In deze 
voor mij nieuwe functie 
hoop ik u bij te kunnen 
staan met de vragen op 
het gebied van wonen 
zorg en welzijn.”

Ouderenadviseurs
Onze ouderenadviseurs zijn er om de inwoners 
van Ridderkerk te ondersteunen en te begeleiden. 
Voor een korte of langere periode. Op kantoor of 
bij u thuis. Zij hebben met name expertise op het 
gebied van:
• Ouder worden en alles wat daarmee 

samenhangt;
• Financiële regelingen en hulp bij de 

administratie;
• Eenzaamheid, ontmoeting en gezellige 

activiteiten;
• Comfortabel en veilig thuis blijven wonen tot 

op hoge leeftijd;
• Sporten en aangepast bewegen onder andere 

voor senioren.
U vindt onze ouderenadviseurs in alle Ridderkerkse 
wijken; Frances Kroeze in Centrum, Oost en West, 
Henny de Wilt in Bolnes en Slikkerveer en Miranda 
van de Nobelen in Drievliet/’t Zand, Rijsoord en 
Oostendam.

Wat kunnen wij voor u betekenen? Bekijk
www.facetridderkerk.nl voor meer informatie.



Gezond en vitaal ouder worden
Veel mensen willen graag een antwoord op vragen die betrekking 
hebben op gezondheid, bijvoorbeeld over voeding, beweging, 
nachtrust, stress en veiligheid in en om het huis. Leefstijlcoach Cathy 
van Es gaat hierover graag met u in gesprek en denkt met u mee. Wilt 
u gezonder gaan eten, maar weet u niet hoe? Zijn supplementen iets 
voor u? Hoeveel moet u in beweging zijn op een dag? Hoe kunt u 
uw nachtrust verbeteren? Hoe kunt u stoppen met piekeren? Welke 
aanpassingen kunt u in uw huis aanbrengen om veilig en lang zelfstandig 
te kunnen blijven wonen? 

Bent u tussen de 65 en 75 jaar? Dan kan Cathy u wellicht helpen met 
diverse vragen waar de drempel naar de huisarts net te hoog is. In het 
najaar volgen er gratis spreekuren op het kantoor aan de Schoutstraat 
5. Ook worden er voorlichtingen aangeboden. Blijf op de hoogte via 
www.facetridderkerk.nl en De Combinatie. 

Meer informatie 
Neem voor meer informatie over 
gezond en vitaal ouder worden 
contact op met Cathy van Es via 
0180 - 432 350 of via 
Cathy.vanEs@facetridderkerk.nl.

I e d e r e  mo r g e n
l o o p  i k  l a n g s  b omen
d i e  b l o e i e n  v o l  k l e u r
g r o e i e n  d e  k n o p p e n
e n  r u i k  h u n  g e u r

d e  z o n  k om t  d a n  o p
o n g e s t o o r d  s c h i j n t  z i j  l i c h t

a l  l i j k t  i n  d e  we r e l d
a l l e s  d o n k e r  e n  d i c h t
i k  z i e  n i e uwe  k n o p p e n
e n  wa a r  i k  o o k  l o o p
b l o e i e n  e r  b omen

a l s  te k e n  v a n  h o o p .

–  J a n n e k e  W i l l ems



Bekijk www.facetridderkerk.nl/agenda of de 
pagina www.facetridderkerk.nl/ontmoeting-
en-activiteiten voor meer informatie over 
activiteiten die Facet Ridderkerk organiseert. U 
vindt hier onder andere meer informatie over 
koffie-ochtenden, sozen, bijeenkomsten en 
ontmoetingsactiviteiten.

Agenda

ANWB AutoMaatje

Facet Ridderkerk en de ANWB hebben de 
handen ineen geslagen om in het najaar 
van 2020 te starten met ANWB AutoMaatje 
in Ridderkerk.

ANWB AutoMaatje Ridderkerk
In Nederland zitten één miljoen mensen 
gedwongen achter de geraniums. Zij 
komen hun huis niet uit omdat ze slecht ter 
been zijn of geen vervoer hebben. Gelukkig 
zijn er ook veel mensen die iets voor een 
ander willen betekenen. ANWB AutoMaatje 
Ridderkerk brengt deze mensen samen. 
ANWB AutoMaatje Ridderkerk is een 
vervoersservice waarbij vrijwilligers 
minder mobiele plaatsgenoten op verzoek 
vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken 
daarvoor hun eigen auto en ontvangen een 
kleine onkostenvergoeding.

Vrijwilliger worden?
Doet u  graag iets voor een ander? Meld u dan 
aan als vrijwilliger voor ANWB Automaatje. 
Uw auto moet APK-gekeurd zijn en een WA 
Dekking met inzittendeverzekering hebben.
U hoeft geen lid te zijn van de ANWB. Kijk 
voor meer informatie op onze website 
www.facetridderkerk.nl of neem contact 
op met Frederike Boer-Barendregt via 
Frederike.Barendregt@facetridderkerk.nl 
of 0180 - 432 350. 

Belastingservice

Ook de belastingservice verliep dit jaar anders 
dan andere jaren. Onze vrijwilligers startten 
op 1 maart, maar moesten op 16 maart hun 
werksaamheden staken vanwege de maatregelen  
tegen verspreiding van het Coronavirus. Voor 
alle cliënten is uitstel aangevraagd bij de 
belastingdienst. Op het moment dat het weer 
mogelijk was, zijn onze vrijwilligers weer aan de 
slag gegaan met de aangifte inkomstenbelasting. 
Alle aangiften voor onze cliënten zijn inmiddels 
verstuurd. Ook volgend jaar staan onze vrijwilligers 
weer klaar om u te helpen bij het invullen van de 
aangifte inkomstenbelasting. 

Lastige formulieren?

De formulierenbrigade helpt u! Wie het 
moeilijk vindt om formulieren in te vullen, kan 
de formulierenbrigade om hulp vragen. Elke 
donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur 
staan onze vrijwilligers voor u klaar bij ons 
klantcontactcentrum aan de Schoutstraat 5. 

De formulierenbrigade helpt u bij het invullen van 
formulieren en aanvragen onder andere voor:
• bijzondere bijstand, de collectieve 

zorgverzekering voor minima, Ridderkerkpas 
en andere inkomensondersteunende 
regelingen;

• kwijtschelding gemeentelijke belastingen en 
waterschapsbelasting;

• inschrijving Woonnet Rijnmond;
• aanvragen van een uitkering.

Een afspraak maken kan via 0180 - 432 350 
of info@facetridderkerk.nl. Aan de hulp van de 
formulierenbrigade zijn geen kosten verbonden.


