Terugblik op 2021
Een mand voor moeilijke en mooie momenten

Terugblik op 2021
Waken bij een ongeneeslijk zieke is heel intens. Zowel lichamelijk als
emotioneel. Stichting Waakmand Bommelerwaard wil mensen in de
Bommelerwaard die deze zware taak op zich hebben genomen, graag een
steuntje in de rug geven: een gratis mand met troostrijke, handige en zinvolle
producten die de tijd van zorg een stukje lichter kunnen maken.

Hoe hebben we de koers die in 2020 is ingezet in
2021 voortgezet?
We kunnen terugzien op een succesvol jaar. Het streven om dit
jaar 50 waakmanden te kunnen aanreiken, is nagenoeg gelukt:
De teller bleef steken op 49. Daar zijn we heel blij mee.
Ook dit jaar hadden we te maken met beperkingen door de
coronamaatregelen. Dit leidde ertoe dat de contacten met het
bedrijfsleven op een laag pitje zijn gezet. Lokale ondernemers
hadden al genoeg problemen om hun bedrijf overeind te houden. Doordat we veelal online overlegden waren we minder goed
in staat onze promotieactiviteiten richting potentiële verwijzers
– thuiszorgorganisaties, ouderenbonden, kerkgenootschappen
etcetera - te organiseren. Zodra daarvoor weer ruimte ontstaat,
gaan we ermee aan de slag.
Online of fysiek, we kwamen in 2021 als bestuur minder frequent bij elkaar dan het jaar ervoor. We weten inmiddels: de
lijntjes over en weer zijn kort. Wat zich aandient wordt direct
kortgesloten, afgestemd en opgepakt. Slagvaardig en pragmatisch.
Onderstaand zetten we per thema de activiteiten op een rij die in
2021 zijn uitgevoerd.
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1 Promotie en pr
Promotie en pr zijn een permanent aandachtsveld.
Waar hebben we in 2021 aan gewerkt?
Promotiematerialen en
communicatiepodia
• De website is bijgewerkt. Zo zijn onder meer
het jaarverslag 2020 en het beleidsplan 20212022 online geplaatst.
• Op de site wordt ook verwezen naar de
Facebook-pagina en ons Instagram-account;
tussentijdse nieuwsfeiten, weetjes en reacties
van mantelzorgers zijn hier terug te vinden.
Evenals de videoboodschap van Sander de
Hosson en van Rob Bruntink, de ambassadeurs van Waakmand Bommelerwaard die
gepresenteerd werden tijdens de startbijeenkomst van 22 september 2020.
• Er kwamen nieuwe flyers met kleine tekstaanpassingen, nu met het ANBI-logo en met
het banknummer van Stichting Waakmand
Bommelerwaard. Medio maart zijn deze
persoonlijk bij de apotheken in Zaltbommel,
Kerkdriel en Ammerzoden aangereikt.
• In het eerste kwartaal is een banner voor
pr-doeleinden gemaakt. De flyers en de
banner zijn ook ingezet bij de acties voor het
inleveren van lege statiegeldflessen. Zie hieronder bij Donaties.
• Presentaties met een gevulde waakmand
hebben plaatsgevonden bij Stichting Welzijn
Bommelerwaard (Mariëlle van Heck, 8 juli)),
het teamoverleg van STMR in Ammerzoden
(31 augustus) en Buurtzorgteam Zaltbommel
(22 november). Voor deze bijeenkomsten is
een powerpoint presentatie gemaakt.

Overige promotieactiviteiten
Op 7 september is gesproken met Liesbeth
Boere van de Nederlandse Patiënten Vereniging
(NPV), afdeling Bommelerwaard, om Waakmand
Bommelerwaard nog eens onder de aandacht te brengen in het westelijk gebied van

de Bommelerwaard. Het voorstel om aan te
schuiven bij een contactpersonenoverleg vond
gehoor. Dit gaat in 2022 plaatsvinden.
In oktober spraken we met Ellen Jordaan,
contactpersoon vanuit BrabantZorg bij bijwoonzorgcentrum De Leyenstein in Kerkdriel. Doel:
verkennen of Waakmand Bommelerwaard ook
ingezet kan worden voor de familie van bewoners die in het woonzorgcentrum gehuisvest
en terminaal zijn. In december is daarop bij
De Leyenstein een waakmand gepresenteerd.
Diezelfde middag is daar vanuit Waakmand
Bommelerwaard de eerste waakmand bij de
familie van een terminale bewoonster in het
woonzorgcentrum aangereikt. BrabantZorg
gaat dit aanbod ook voorleggen aan de collega’s van woonzorgcentrum De Wielewaal
in Zaltbommel en van woonzorgcentrum Het
Zonnelied in Ammerzoden.
De geplande kerstmarkt op 7 december in
woonzorgcentrum De Leyenstein waar de waakmand zou worden gepresenteerd, moest vanwege de coronamaatregelen worden afgezegd.
Zo ook de presentatie van de waakmand voor
de vrijwilligers van Kringloop de Spullewaard in
Zaltbommel.
In oktober heeft een oriënterend gesprek
plaatsgevonden met Irene Diepstraten, psychosociaal therapeut, over het schrijven van een
handleiding over de werkwijze van Waakmand
Bommelerwaard, om daarmee het gedachtegoed ervan landelijk uit te dragen. Dit heeft
geresulteerd in een eerste globale opzet die na
instemming is uitgewerkt in een Handleiding
van Wens tot Waakmand – voor het oprichten
van een regionale stichting. Voorjaar 2022
komt dit concept uitgebreid aan de orde.
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2 Sponsoring
Bij Kringloop De Spullewaard is in maart gesproken met
goededoelencoördinator Ietje van Hintum over een mogelijke
financiële bijdrage voor 2021-2022. Kort na dit gesprek is
formeel een aanvraag ingediend, vergezeld van het beleidsplan
2021-2022 en het jaarverslag 2020. In mei ontvingen wij het
bericht dat alle vrijwilligers van de kringloopwinkel hebben
ingestemd met een donatie van € 2.500,00.
In juli berichtte de Van Voorden Stichting ons dat ook voor 2021
een bedrag van € 1.500,00 is overgemaakt.
Ook in natura hebben diverse sponsoren ons in 2021 gesteund
door producten beschikbaar te stellen voor in de waakmand,
zoals: Landwinkel De Overscharen uit Rossum steunde ons met
fruit, kruidkoek en snoep, Adrie’s Hairstyling uit Zaltbommel
met haarproducten, Troostdekentje Gelderland, Flevoland e.o.
(Ans Heijnen) met gehaakte dekens, hartjes en knuffels, Rituals
met prachtige kaarsen, Uit ‘t Hart, met oog voor elkaar (Liesbeth
Sluijter en Mariët Kerkhoff) met toepasselijk lichtpuntjes met
spreuk, Pleegplantje Zaltbommel (Nelly en Rowie Mastenbroek)
met plantjes in een zelf gehaakt ‘potje’, kerkenraad en de
breiclub van Heerewaarden met haak- en breiwerk en Denksport
(Keesing Uitgeverij) met puzzelboekjes. Maar ook een aantal
particulieren bracht ons passende producten voor de mand.
Daarnaast waren er sponsoren die ons met diensten
ondersteunden. Valleur Tekst & Communicatie (Monique van
de Vall) die schrijf- en (eind)redactiewerk voor ons deed. En
Reclamestudio 7 (Arie Mastenbroek) die de website onderhoudt.
En zo groeit het rijtje spontane sponsors voor de mand gestaag.
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3 Donaties
Er zijn veel spontane donaties van particulieren
binnen gekomen. Giften variërend van € 10,00
tot zelfs € 1.500,00.
Een belangrijk deel van de ontvangen donaties
is tot stand gekomen via de ingeleverde lege
statiegeldflessen bij diverse supermarkten in
de regio. In totaal ontvingen we € 1.410,50
verdeeld over:
• Coop in Rossum, 2e kwartaal, opbrengst
€ 723,90;
• Albert Heijn in Zaltbommel, in de maand juli,
opbrengst € 475,20;
• Boons Supermarkten in Kerkdriel, 23
augustus – 30 september, opbrengst
€ 100,85;
• Plus Duijzer in Brakel, 4e kwartaal, opbrengst
€ 110,50.
In het kader van de actie RaboClubSupport
hebben we van Rabobank AltenaBommelerwaard en haar leden een opbrengst
van € 505,62 mogen ontvangen.
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4 Wet Bestuur
en Toezicht
Rechtspersonen
In april hebben wij ons als stichting laten registreren in
het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
(WBTR). Aan de hand van een 10-stappenplan hebben
wij de Richtlijnen voor Goed Bestuur volgens de WBTR
beschreven en vastgelegd in een bestuurlijk reglement. Dit
hebben we voorgelegd aan de notaris die onze stichtingsakte heeft opgemaakt.
En op basis daarvan bleek dat er geen aanleiding was onze
statuten aan te passen.
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Enkele reacties van mantelzorgers die een
waakmand in 2021 hebben ontvangen
‘Wat waren wij ontroerd toen we de waakmand ontvingen. Het is
inderdaad een moeilijke tijd. Waken bij je stervende moeder is zo
intens. We stellen het dan ook bijzonder op prijs dat er aan ons,
de mantelzorgers, gedacht wordt. Dit steuntje is heel waardevol
voor ons. En wat een bijzondere mooie producten zitten er in de
mand. Steeds als we er iets uit gebruiken of nuttigen denken we,
wat fijn dat er mensen zijn die aan ons denken.‘

‘Dit is zo’n mooi initiatief en wij hebben er zoveel kracht en
troost uitgehaald! Nogmaals heel erg bedankt …’

‘Wij hebben een prachtige waakmand van jullie gehad, heel erg
blij mee en dankbaar voor dit warme en liefdevolle gebaar.’

‘Na het overlijden van mijn man gebruik ik nog steeds de mand
voor zijn overlijdenskaart en de grote hoeveelheid kaarten die ik
na zijn overlijden heb ontvangen. Ook zijn persoonlijke spullen
bewaar ik in de mand. De troostdeken heeft nu een plaatsje op
de bank gekregen. Tijdens het waken bij mijn man heb ik deze
altijd gebruikt om hem onder te dekken. Wat was het een mooi
gebaar om deze mooie waakmand te mogen ontvangen.’
Door het schenken van een
waakmand willen wij de
mantelzorger
laten ervaren
dat ze iemand zijn
laten merken
dat ze gezien worden
laten voelen
dat ze herkend worden
als een mens
als een unieke mens
Zaltbommel, februari 2022
Frans van Amelsvoort
Gerlinde Baron
Leny Merks
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U kunt de Waakmand aanvragen bij:
Leny Merks
Stichting Waakmand Bommelerwaard
06-57202046
KvK 77526546
Bank NL15 RABO 0351 9939 67

06-57202046

info@waakmand-bommelerwaard.nl
www.waakmand-bommelerwaard.nl

