Februari 2021
Opnieuw moeten we vaststellen dat er een bijzondere periode achter ons ligt.
Al schrijvend aan het jaarverslag van 2020, zwart-of wit op papier, kwam dit weer even extra op ons af.
Wie had vorig jaar rond deze tijd kunnen denken dat we zo’n bijzonder jaar tegemoet zouden treden? Wij in
elk geval niet! Toen corona in Nederland voor het eerst duidelijk voelbaar werd en wij op 14 maart moesten
besluiten dat onze deuren (tijdelijk) gesloten zouden blijven; voelde dit als een grote teleurstelling. Nog
steeds hebben wij te maken met de moeilijke gevolgen van de
coronamaatregelen, staan we voor dilemma’s en hebben we lastige
besluiten om te nemen. Ook bij ons in onze huiskamer en daarbuiten bij
het werk op de Achterdam is het helaas aan de orde van de dag geweest.
In deze nieuwsbrief vertellen we u/jou graag meer over de afgelopen
“corona” periode in De Steiger. Want wij hebben niet stil gezeten. We
kijken terug én blikken vooruit. Je kunt ook altijd op onze website kijken
voor meer (actuele) nieuwsberichten.
Veel leesplezier!
Bezoeker:
“Ik ben zo blij dat ik nu een bakje koffie
mag komen drinken. De muren kwamen
juist vandaag op me af! Dit doet me goed!”

Benieuwd naar wat lichtpuntjes van de afgelopen periode?
* dankzij de financiering vanuit het Noodfonds
Netwerk DAK hebben we in 2020 een Babbelbak
(bakfiets) kunnen aanschaffen. Hiermee konden we de
straat op om zo tóch koffie met een luisterend oor te
blijven bieden. Naast de bakfiets zijn meerdere financiële
kosten gedekt vanuit dit noodfonds;
* we hebben meerdere mooie acties kunnen
organiseren (kaartenacties en uitdeelacties met eten;
* de samenwerking tussen de coördinatoren van De
Steiger en De Zwaan;
* er waren (en er zijn nog steeds) telkens ontzettend
veel vrijwilligers bereid om zich in te zetten en mee te
denken;

* in de periode dat we dicht waren, zijn gasten gekoppeld
aan vrijwilligers.
Via dit ‘maatjesproject’ zijn er al veel mooie
ontmoetingen geweest (buiten de fysieke plek van De
Steiger om). En nog steeds!
* bezoekers van het Aanloophuis pasten zich bij nieuwe
maatregelen telkens snel aan en waren erg bereid om zich
in te zetten voor een fijne en veilige sfeer in de
huiskamer;
* bezoekersgegevens hadden we vóór maart 2020 nooit
eerder op zo’n manier nodig en dus was het even zoeken
hoe we contact konden krijgen met iedereen. Maar
al heel snel hadden we via bezoekers en vrijwilligers een
volledig overzicht van onze bezoekers.

… zomaar wat lichtpuntjes. Zo zijn er ongetwijfeld nog veel meer te noemen. Naast dat we het natuurlijk
moeilijk vinden hoe alles moest lopen in 2020 en nu in 2021 nog steeds aan de orde van de dag is, zijn wij
ook super trots op onze gasten en vrijwilligers! En proberen we te kijken naar wat we mee mogen nemen
als positieve veranderingen het komende jaar in.

In de samenstelling van het team coördinatoren gaat de komende periode verandering komen:

Voor het Aanloophuis, alle gasten én alle de
medewerkers, maar natuurlijk vooral voor
Sietske zelf gaat het straks even wennen zijn:
Sietske hoopt na de zomer met pensioen te
gaan. Meer de tijd kunnen nemen voor andere
dingen; genieten van (klein)kinderen en de
(spontane) dingen die op haar pad komen: echt
stil gaan zitten zal Sietske wel niet doen. (En
zoals ze zelf zegt ‘ik ben nog niet weg hoor!’.)
Maar een periode van rust en minder
verantwoordelijkheid is haar van harte gegund!
Wat Sietske heeft betekend voor het
Aanloophuis is eigenlijk niet in dit kleine stukje
tekst samen te vatten. Maar dát ze van grote
betekenis is geweest; mag wel duidelijk zijn!

In de afgelopen periode is door het bestuur
gezocht naar een nieuwe coördinator (ter
opvulling van Sietskes vrijgekomen functie). We
zijn blij en dankbaar dat de sollicitatieprocedure
goed mocht gaan en we Ruth de Bruin mogen gaan
verwelkomen in ons midden! We hebben Ruth tot
nu toe leren kennen als een opgewekte,
enthousiaste vrouw die zich graag inzet voor
mensen en oog en oor wil hebben voor hun
verhalen. Vanaf 3 februari zal Ruth rustig aan
ingewerkt worden en in maart gaat haar volledige
dienstverband in.

Ruth, van harte welkom in ons midden en hopen dat
je je snel thuis mag voelen bij ons in De Steiger!

‘Sietske en gast aan het babbelbakken’

Ondanks deze bijzonder coronaperiode hopen
we natuurlijk op een mooie manier Sietske in
het zonnetje te kunnen zetten. Maar dat zal wel
na de zomer worden (als Marieke weer terug
is van haar verlof).

Marieke is in verwachting van haar tweede kindje
en is begin april uitgerekend. Dat betekent dat per
1 maart haar zwangerschapsverlof ingaat en zij na
de zomer, rond juli, weer terug is. In de periode
dat Marieke met verlof is zullen Sietske en Ruth
samen het team coördinatoren vormen. Na het
verlof van Marieke neemt Ruth het stokje van
Sietske over.

Een nieuwe coördinator voor de Steiger. Dat ben ik! Misschien hebben jullie mijn naam
al ergens horen noemen of zien staan. Zo niet; aangenaam! Mijn naam is Ruth de Bruin,
34 jaar, woonachtig in Broek op Langedijk samen met mijn man Johan, 3 dochters en
1 zoon. In mijn vrije tijd ben ik vaak buiten te vinden. Ik vind het heerlijk om lange
strandwandelingen te maken, te struinen in de duinen en met Johan en de kinderen
op avontuur te gaan. Er is buiten zoveel te ontdekken! Verder hou ik van muziek, lees
ik te weinig een goed boek en kook ik graag voor vrienden en vriendinnen.
Afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als ergotherapeut in de revalidatiezorg. Dit
werk heb ik altijd met veel plezier gedaan maar het laatste jaar merkte ik toch dat ik
graag meer persoonlijke ontmoetingen met mensen zou willen hebben. En we weten
allemaal dat daar in de huidige gezondheidszorg weinig tijd voor is...
Dus toen ik zag dat er iemand werd gevraagd bij de Steiger, heb ik de sprong in het diepe gewaagd. Ik vind het
ontzettend leuk om mij in te zetten voor de Steiger en hoop dat we snel weer alle gasten kunnen verwelkomen.
Tot die tijd brengen Marieke en Sietske mij van alles bij over het wel en wee van de Steiger.
Ik kijk uit naar de verdere samenwerking, hoop alle vrijwilligers te leren kennen en alle gasten te ontmoeten!
Ruth

Ron is bezoeker én helpt als vrijwilliger in De Steiger. We stellen hem een aantal vragen:
Hoe lang kom je al in De Steiger?
Ik denk ruim 20 jaar.

Als je iets zou mogen noemen dat De Steiger
moet organiseren; wat zou dat dan zijn?
Op de vrijdagavond karaoke, spelletjesavond of
Wat doe je dan zoal in De Steiger?
bingo. In het verleden organiseerde De Steiger
Ik kom als gast, smeer broodjes voor tijdens de gastenuitjes, zoals naar Rotterdam. Er was dan
Vieringen, doe de afwas na de Open Maaltijd, voor vooraf keuze uit drie uitjes en wij mochten kiezen.
Zoiets zou leuk zijn!
Sinterklaas spelen… en jullie treiteren
Welk onderdeel van De Steiger mis je vooral?
De Open Maaltijd, want dan komen we echt dicht bij
elkaar. Ik heb gelukkig wel leuk contact met een van
de gasten die ook altijd mee at. Daar heb ik een
goede klik mee.

Hoe is het nu, in deze gekke tijd, met je?
Goed, maar jammer dat Cyan dicht is waardoor ik
niet kan werken. Gelukkig kan ik momenteel wel
helpen bij iemand, met een verhuisklus. Stilzitten is
niks voor mij. En gelukkig mag ik op afspraak bij jullie
in De Steiger komen.

Als je aan de afgelopen tijd denkt, wat tovert
Wat wil je alle lezers van deze nieuwsbrief
er dan een glimlach op jouw gezicht?
nog graag meegeven?
De verhuisklus die ik nu mag doen.
Veel sterkte, stay safe!
Alle onze bezoekers kregen dit jaar een Valentijnskaart…
“Wat een grap! Ik heb nog nooit
een valentijnskaart gehad!”
(reactie van één van onze bezoekers)

Ron tijdens ons interviewtje!
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