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Jaarverslag 2021
Samenredzaamheid, Samenwerking en Verbinding

Sinds haar oprich�ng op 1 april 2019 zijn dit de kernbegrippen waar de
s�ch�ng Sociaal Huis Oisterwijk voor staat. Samen zorg dragen voor minder
zelfredzame mede inwoners van onze gemeente, samenwerken met
maatschappelijke partners en verbinden van (door ziekte of beperking,
eenzaamheid, kleine beurs) kwetsbare mensen in sociale netwerken en
ac�viteiten. En dat in corona�jd.

Dat vraagt om, steeds opnieuw, samen te investeren
Door de belangeloze inzet van vrijwilligers, organisa�ekracht en verwerven van financiële middelen uit
fondsen en par�culiere dona�es. Vrijwilligers zijn ‘het cement’ van de samenleving. Maar ook de vele
par�culiere dona�es waren in de voorbije jaren hartverwarmend. Vrijwilligers en donateurs hebben
samen de vele ac�viteiten en projecten van s�ch�ng Sociaal Huis Oisterwijk mogelijk gemaakt.

O’pkikker (Thuis) aan Tafel
Wie kent niet de ‘O’pkikker’ ac�es, gestart in 2020 met Oisterwijkse
horecaondernemers met duizenden thuisbezorgde maal�jden in de
corona lockdown, waaraan uiteindelijk 58 Oisterwijkse ondernemers
en maatschappelijke organisa�es hun medewerking hebben verleend?
Landelijk erkent als één van de meest inspirerende maatschappelijke
corona ini�a�even.

Met in dit jaar de ac�e ‘O’pkikker aan Tafel’ met ruim 2200
‘verwenmomenten’ bij de lokale horeca voor inwoners uit de kernen

Oisterwijk, Moergestel en Haaren. Goed voor de betreffende inwoners, maar ook omzet voor de
horecaondernemers in moeilijke �jden. Ondanks de beperkingen door Corona hebben we met de nodige
aanpassingen toch steeds de mensen weten te bereiken, kon het niet bij de horeca dan brachten we het
wel bij de mensen thuis. Betrokken horeca:
• Op Dreef,
• Bij Wout,
• Het Burgerhuys,
• Het Gelagh,
• Kookpunt Oisterwijk,
• Kick Food Services,
• Eethuys de Lind,
• Boshuys Hermitage,
• Lieve Lente,
• Eetcafé Willeke Den Draaier,
• Sec eten & drinken,
• Brownies & downieS,
• Boscafé De Rode Lelie,
• Vuur & Vlam.
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Flitsbezoekjes aan huis
Met de meest recente lockdown waren er ook weer
mensen die niet meer aan ac�viteiten konden
deelnemen. Om ze toch in beeld te houden zijn er in
samenwerking met Mentorhulp Oisterwijk weer korte
bezoekjes, op afstand, aan de deur gebracht. Gewoon
om even te kijken hoe het gaat (zorg aan de deur) en
natuurlijk weer met een trakta�e.

En we staan klaar voor weer een nieuwe O’pkikker
ac�e als de coronasitua�e verslechtert
Dit is ook wat de ac�es en projecten van de s�ch�ng
Sociaal Huis Oisterwijk kenmerkt: ze zijn heel concreet
en doelgericht. Zoals deelname aan de campagne
Samen Tegen Eenzaamheid, gericht op het opbouwen
van sociale netwerken, honderden flitsbezoekjes aan
de deur, de Kinder-Cadeautjesbank (zodat alle
kinderen op hun verjaardag een cadeautje krijgen, maar ook mee kunnen nemen naar een
verjaardagsfeestje), de Kinder-Kledingbank, het Naai-Verstel-Atelier (ook als opstap naar betaald werk
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), het Uitleenpunt Hulpmiddelen (rolstoelen, rollators,
etc.), de training ‘Grip op Geld’ (waarin deelnemers - rekening houdend met alle stress als gevolg van
schulden – leren te werken aan een financieel gezonde toekomst). Eigenlijk te veel om op te noemen,
maar we doen het met liefde

Samen Ouder - O’pkikker Zomertoer
Om eenzaamheid tegen te gaan werden er ook �jdens de
zomervakan�e speciaal voor ouderen ac�viteiten
georganiseerd! Ontmoe�ng, beweging, meedoen, ontspanning
en vooral genieten.

Naai-Verstel-Atelier weer opgestart
Na een maandenlange sluiting vanwege corona, kon per oktober het
Naai-Verstel-Atelier weer opgestart worden. Ditmaal op een nieuwe
loca�e, bij Ontmoe�ngscentrum De Coppele aan de Prunusstraat 69 te
Oisterwijk.
Het Naai-Verstel-Atelier is speciaal opgezet voor mensen die het
financieel moeilijk hebben en bekend zijn bij instan�es die mensen
hierin bijstaan, zoals Mentorhulp Oisterwijk en Farent. Tegen een
geringe bijdrage kunnen zij hier terecht voor kleine repara�es aan hun
kleding. Elke donderdag van 13.00 tot 15.00 uur.
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Week van de Verbinding met uitreiking
2e Global Goals Award
Tijdens de Week van de Verbinding (20 t/m 24 sept) hee�
Beeldkracht Oisterwijk de Global Goals Award ontvangen. De
Global Goals roepen ons op verantwoordelijkheid te nemen
voor de toekomst. Een lee�are wereld vraagt om verbinding
met onze aarde en tussen mensen.

Bij Beeldkracht Oisterwijk ontdekken mensen met
geheugenverlies nieuwe talenten en kunnen zij zich ontwikkelen op een posi�eve manier. Dit alles draagt
bij aan hun welzijn en dat van hun naasten. ‘We zijn heel blij met deze erkenning en waardering.
Ondersteund door een team van bevlogen vrijwilligers probeert Beeldkracht iedere week cursisten
momenten van “Klein Geluk” bezorgen,’ aldus Ellen Geerts namens de organisa�e.

Foto: Els Oomis.
Award: ELLEN BROUWERS Designing Art.
Geschonken door: Bureau voor duurzame ontwikkelingsvraagstukken ECOTOPIA.

Grip op Geld
Eind november hebben deelnemers de training Grip op Geld
met goed gevolg afgesloten. Alle deelnemers ontvingen
hiervoor een cer�ficaat.

De training is bedoeld om meer inzicht te krijgen in inkomsten
en uitgaven. De deelnemers leren om overzicht over hun
financiën te krijgen door een budget op te stellen, bestedingen
te beheren en een overzichtelijke administra�e in te richten.
Samen te brainstormen over gedragsverandering die nodig is
om aan een financieel gezonde toekomst te werken en elkaar
daarin te bemoedigen, �ps uit te wisselen etc. Aan de training geven ook de Rabobank en gemeente
Oisterwijk hun medewerking.

Een warm lichtje geven in donkere tĳden
Deelnemers aan de Postcodeloterij ontvingen in november een
cadeaubon voor sfeerlichtjes. Wie de bon niet gebruikte werd
gevraagd om deze te doneren voor een ander.
Betrokken Sociaal Ondernemers gaven graag hun steun aan deze
ac�e en stelden hun zaak ter beschikking als inleveradres.

Restaurant Bij Wout in Moergestel
Dierenspeciaalzaak Angela in Haaren
Restaurant Brownies & downieS in Oisterwijk

In totaal zijn ruim 1500 sfeerlichtjes gedoneerd! Waarvoor dank aan alle donateurs en speciale dank aan
Fes�jnkaars die de bijbehorende kaarsjes doneerde. De vrijwilligers van s�ch�ng Sociaal Huis Oisterwijk
brengen de sfeerlichtjes bij de oudere en zieke inwoners van onze gemeente. Met flitsbezoekjes, op
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gepaste afstand aan de deur, worden de mensen weer thuis bezocht. Even aan de deur, “hoe gaat het met
u, hee� u vragen, kunnen we iets voor u doen?”. Zo brengen zij persoonlijk een sfeerlichtje bij iemand die
wel een warm liefdevol lichtje kan gebruiken!

Kinder-Cadeautjesbank
Per januari 2022 start s�ch�ng Sociaal Huis Oisterwijk met een
Kinder-Cadeautjesbank. Dit ini�a�ef is speciaal voor gezinnen in
Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren die om financiële
redenen niet of moeilijk een verjaardagscadeau kunnen kopen en
die kinderen in de lee�ijd van 3 t/m 12 jaar hebben.

De Kinder-Cadeautjesbank is mede mogelijk gemaakt dankzij
Blokker Oisterwijk, Hema Oisterwijk, Novy van Wezel, Sweet Pe�t,
Toemen Modelbouw, Bruna Oisterwijk en Mentorhulp Oisterwijk.

Samenwerking
Dit jaar stond in het teken van “Samenredzaamheid, Samenwerking en Verbinding”. Samenwerking met
veel Sociaal Ondernemers zoals de lokale horeca, Demen�e Coöpera�e Oisterwijk en Mentorhulp
Oisterwijk, maar ook met welzijnsorganisa�es zoals s�ch�ng De Zonnebloem en VSO. Thebe de Vloet, Azc
school, Petje af, DEC Oisterwijk, Bibliotheek Oisterwijk en Moergestel, s�ch�ng Ontmoe�ng in Beweging,
bs De Tovervogel en bs de Groene Parel. Ook de leden van serviceclub De Ronde Tafel droegen hun
steentje weer bij.

Raad van Toezicht
In lijn met nieuwe wet- en regelgeving is in 2021 een Raad van Toezicht aangesteld, zodat we nog
transparanter zijn in de besteding van dona�es.

Leden van de Raad van Toezicht:
Nanny Geers,
Ger Olsder,
Sander van Riel

Bestuur
Eric Rentmeester,
Joop van Hezik,
Erik Haenen
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