
Met ingang van 1 januari 2022 zorgt deBasis Veendam
voor de uitvoering van de Algemene Voorziening
Maatschappelijke Ondersteuning (AVMO) in Veendam. 

DeBasis Veendam is een samenwerking tussen Compaen,
Cosis en Coöperatie Dichtbij. 

Begin oktober 2021 was het de week van 'Eén tegen
eenzaamheid'. In de gemeente Veendam waren allerlei
leuke dingen georganiseerd waar men, eventueel
tegen een kleine vergoeding, bij aan kon haken.

Speeddate
In seniorenflat de Meerpaal in Veendam werd een
speeddate gehouden. 10 Jongeren en 10 ouderen gingen
samen in gesprek, op gang geholpen door kaartjes die op
de tafel lagen. Om de vier minuten ging een bel en
schoven de jongeren een plekje door.

Een prachtig initiatief om de werelden van oud en jong
samen te brengen. Door elkaar te ontmoeten en te leren
kennen ontstaan mooie contacten.

Koffie met M&M
Bij de Koffieochtend van M&M in de huiskamer aan
de Vredenrustlaan 78, waren er 7 personen aanwezig. Ze
zijn gezellig met elkaar in gesprek gegaan.

Beste Buur
In de week 'Eén tegen Eenzaamheid' zijn er mooie
gesprekken gevoerd in het kader van eenzaamheid.
Bij Beste Buur deden ruim 15 personen mee aan het
eenzaamheidsspel en kwamen mooie gesprekken op
gang.
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Compaen heet voortaan
deBasis Veendam

Terugkoppeling 'Eén tegen eenzaamheid'



 Meander gaat al haar medewerkers een workshop
geven hoe ze eenzaamheid kunnen signaleren. 

Wat zijn aanwijzingen en signalen die duiden op
eenzaamheid. En wat kun je dan doen? Wie kun je
inschakelen? De workshops zullen in februari en
maart worden in gepland. 

Beschikbaar voor anderen

Indien de workshop een succes is zal deze ook
worden aangeboden aan organisaties als
bijvoorbeeld TSN en Buurtzorg. In de volgende
nieuwsbrief krijgt u hierover meer informatie.

Workshop: signalering eenzaamheid

Een klant kon eindelijk haar verhaal kwijt. Ze voelde
zich gehoord. Ze werd er meteen veel vrolijker van!

Bij een klant zat alles tegen. Hij wilde wel wat anders
maar hij had geen idee wat. Hij had ook niet de energie
om iets te verzinnen. We hebben hem in contact
gebracht met mensen die diverse activiteiten
organiseren. Inmiddels doet hij lekker mee en voelt hij
zich veel beter!

Welzijn op recept is een samenwerking tussen huisarts Henk
Veentjer en deBasis Veendam (voorheen Compaen).
Patiënten die zich melden bij de huisarts, die baat hebben
bij een 'welzijnsrecept', worden doorverwezen naar een
sociaal werker van deBasis Veendam. Welzijn op recept
zorgt inmiddels voor mooie voorbeelden!

Mooie voorbeelden welzijn op recept



Walk, Talk en Taal
Walk, Talk en Taal koppelt mensen aan elkaar om de Nederlandse
taal beter te leren praten en te verstaan. Al pratende in koppels
van 2 volgt men een leuke route door Veendam. Men gaat o.a.
langs bij Ontmoeting van deBasis Veendam (voorheen Compaen),
het Taalhuis en de huiskamer van het Leger des heils. Op de
locaties is er drinken en wordt er iets verteld over de wat er daar
allemaal gebeurt. Op deze manier wordt de drempel verlaagd en
raakt men bekend met de locaties. 

Onderweg gaat het om het oefenen met taal, aan de hand van
kaartjes. Ook praat je samen in het Nederlands over bijvoorbeeld
je hobby, je gezin, etc.

Aanmelden?
Walk, talk en taal start op 28 april van 10.00 – 12.00 uur,
aanmelden bij Margreet vd Berg. Stuur een mail  naar 
 m.vandenberg@debasisveendam.nl.

Walk, Talk en Taal is een samenwerking tussen Humanitas, Het
Taalhuis, de bibliotheek, het Leger des heils en deBasis Veendam.

Net als voorheen bij Compaen, kun je bij deBasis Veendam
terecht met al jouw vragen, ook op het gebied van
eenzaamheid. Je kunt ons bellen op (0598) 698 114 of mailen
via info@debasisveendam.nl.  

Maak ook gebruik van ons veelzijdige aanbod, of het aanbod
in de wijken, zie hiervoor onze websites: 
 www.debasisveendam.nl en www.compaenveendam.nl

Niet alleen onze bellijn, onze boodschappendienst, maar
verschillende activiteiten zijn beschikbaar!!

 Melden bij deBasis Veendam

Hebben jullie mooie initiatieven?
Laat het ons weten!!
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