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‘Het jaar 2021 was een jaar van angst, verdriet, hoop, 
vertrouwen en het in contact blijven met elkaar. Ik hoop van 
harte dat ik volgend jaar weer vanuit het vertrouwen
en vanuit het contact met elkaar, mag schrijven.’  

Eind maart 2022, een voorzichtig lentezonnetje laat zich zien terwijl er ook de voorspelling is voor natte 
sneeuw de komende dagen en een daling van temperatuur naar het vriespunt. Wat morgen brengt weten 
we morgenavond te benoemen en overmorgen te herinneren. Na 2 jaar corona aanpassingen wordt dit 
jaarverslag geschreven tijdens de vakantieweek die we als stichting organiseren. In ons jaarverslag 2020 
kunt u lezen dat we dit in november 2021 wilden laten plaats vinden. Dat is helaas ook niet mogelijk 
geweest. Toch, zijn we nu, eind 1ste kwartaal 2022 weer met ouderen op vakantie. Ik neem u graag mee 
in dit jaaroverzicht 2021. Gekenmerkt door 19 corona persconferenties met evenveel, grotere en kleinere 
aanpassingen voor stichting Ontmoet & Groet om ont-moetingen te kunnen laten plaatsvinden. 

We zijn 2021 met een lockdown (de 2de ) begonnen en met een lockdown (de 3de ) geëindigd.



2021
Tijdens de persconferentie van 14 december 2020 werd de 2de 
lockdown afgekondigd. In eerste instantie tot 14 januari 2021, maar 
uiteindelijk heeft de lockdown tot en met 27 april 2021 geduurd. 
Dit betreft dus het gehele 1ste kwartaal. Een lockdown overigens 
waardoor momenten voor ontmoetingen de 1ste weken onmogelijk 
zijn maar gaandeweg richtging maart wel mogelijk blijken. Van-
zelfsprekend met de inachtneming van de geldende maatregelen. 
Ontmoet & Groet is open, hetzij met minimale gast deelname, maar 
wel toegankelijk. De activiteiten en programmering zijn aangepast. 
We bieden de gasten de mogelijkheid om koffie te drinken. Vrijwil-
ligers maken zelf de keuze of zij wel of niet aanwezig willen, kunnen 
of durven te zijn.  De looproutes, schermen en plaats stikkers zijn 
nog aanwezig van de eerste lockdown. Gasten die niet komen of 
waarvan de activiteit niet door kan gaan worden wekelijks door 
vrijwilligers actief telefonisch benaderd. Eind maart komen ruim 60 
gasten per week naar het O&G om elkaar te ontmoeten. Steeds met 
een maximum van 10 gasten per dagdeel. Wees Wel-KOM (Koffie, 
Ontmoeten Moment).
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Er bezoeken steeds meer gasten het Ontmoet & Groet om koffie te drinken. 
Voorzien van mondkapje en 1,5 meter afstand. De activiteiten waarbij gasten 
op 1,5 mtr van elkaar kunnen plaats nemen beginnen weer. Daar waar dit niet 
mogelijk is blijft het Wel-KOM . We maken plannen om met een koffiekar de wijk 
in te gaan, zodat we ook in de buurt voor ontmoetingen kunnen gaan zorgen.  In 
samenwerking met seniorweb start vanaf mei  het digicoach & moeilijke brieven 
spreekuur. Er is contact met de netwerkpartners van GOudT om online met elkaar 
verbonden te blijven. Naast koffiedrinken is het ook mogelijk om (met beperkt 
aanbod) te lunchen. Daardoor is er op donderdag weer de vertrouwde geur van 
heerlijke verse soep.  Ondanks beperkingen zetten we ons in om samen te werken. 
Zo wordt er concreet met Archipel zorggroep samen gewerkt en ook praktische 
ondersteuning gegeven aan het ontwikkelen en voorbereiden van een O&G Pleyn 
bij Archipel.  We zoeken als Ontmoet & Groet actief naar vormen van samen-werk-
en. Om vandaar uit door samen-doen bij te blijven dragen aan samen-leven.  Zo 
is er een intensief samenwerkingsverband met Stichting To B.  Een soort partner 
stichting van Ontmoet & Groet die in samenspraak met ons nieuwe initiatieven 
ontwikkelt, zoals de Ouderentelefoon.  De voorbereidingen voor de Ouderen-
telefoon, zoals het inrichten van een centrale zijn gaande en de aanvraag voor 
een glasvezelaansluiting is verzonden. Studenten van Summa in de Buurt zijn 
vanuit een studieopdracht diverse ontwerpen aan het maken om ouderen met 
buurtgenoten in contact te brengen. Er wordt een plan van aanpak, planning en 
een vrijwilligersprofiel opgesteld voor de Riksja fiets die vanaf de zomerperiode 
ingezet gaat worden. Bij de aanwezige gasten nemen we de gast tevredenheid-
senquete af. Dit kwartaal bezoeken gemiddeld 80 gasten per week het O&G, nog 
steeds met een maximum van 10 gasten per dagdeel.
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Digicoach
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Lekker duidelijk!?
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Stichting to Be



30 september

Het aantal gasten neemt toe en meer activiteiten vinden doorgang 
conform de oorspronkelijke doelstelling. Het mooie zomerse weer, 
geeft ook de mogelijkheid om in de buitenlucht een programmering 
in te zetten. Daar waar activiteiten binnen op 1,5 meter niet mogelijk 
zijn wordt nog steeds WEL-KOM ingezet. De ouderenondersteuners 
en ontwikkelaars van O&G (elders bekend als dagbesteding coaches) 
gaan met gasten in gesprek. We zijn bezig met het testdraaien van de 
Gezond Weer Op Kaart en daarmee ervaringen ophalen. Naast de 
geur van verse soep, ruiken we op maandag- en woensdagochtend 
ook de zoete geur van knapperige koekjes uit de oven. Eind van dit 
kwartaal zijn (bijna) alle activiteiten weer te bezoeken. Er komen 
nieuwe studenten van Summa in de buurt om ervaringen op te doen 
bij het O&G. Summa wil Lokaal + min of meer transformeren naar 
een soort van O&G.  De 2de en 3de jaars studenten gaan de inzet van 
de koffiekar verder concretiseren. Op zoek naar plekken in de wijk 
om met ouderen in contact te komen. Zelfs zonder mondkapjes kan 
het O&G bezocht worden.  Stichting Ontmoet & Groet is trots op de 
opening van het O&G Pleyn bij Archipel. Onze enthousiaste koetsier 
van de Riksja maakt mooie ritjes door Eindhoven met ouderen die 
het willen. Het aantal gasten dat het O&G bezoekt ligt op einde van 
dit kwartaal op 100+. Het is nog niet helemaal vertrouwd zoals het 
was, maar we lijken te wennen aan het nieuwe normaal.
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Sociale Contacten, Erbij Horen, Mezelf Uiten, Relaties, Steun & Begrip 
              Gelukkig zijn, Genieten, Veilig Gevoel, Prettige Omgeving & Woonsituatie     

     
 

    D
oele

n &
 Drom

en
, A

cc
ep

ta
tie

, D
an

kb
aa

rh
eid

, V
er

tro
uw

en
, Z

in
ge

vin
g

  Energie Hebben, Klachten & Pijn, Eten, Slapen, Bewegen, Slapen, Uiterlijk              Onthouden & Concentreren, Vertrouwen, Vrolijkheid, O
m

gang Verandering 
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inzichtkaart 

Lees de zes gebieden en 

bijbehorende kernwoorden 

goed door…   Neem ze in je op. 
1

Mor gen
weр  gezondop

Bedenk per gebied hoe jij je voelt. 

Voel je je hier goed over omcirkel dan het 

groene (lachende) gezichtje, voor neutraal 

kies je het oranje gezichtje als je je niet 

goed voelt op dit gebied omcirkel je 

het rode, droevige gezichtje. 

2

Zorg ervoor dat je bij elk gebied 

een gezichtje hebt gekozen. Als 

laatste trek je een lijn tussen 

de omcirckelde gezichtjes.  

3

Riksja
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18 december

Het is mogelijk om zonder mondkapje en op minder dan 1,5 meter 
van elkaar te zitten. Even wennen en wat vreemd. De corona check 
app wordt ingevoerd, maar na enige verwarring over buurtcentrum, 
dagbesteding of vrij toegankelijke locatie is het niet toegestaan om 
hierop gasten te ‘weigeren’.  De koffiekar gaat de wijk in, helaas werkt 
het weer niet echt mee en laat de herfst van zich spreken. Met een 
naderende lockdown van de horeca vindt het O&G het niet passend 
om met ‘gratis’ koffie de wijk in te gaan. We hebben lang moeten 
wachten, maar uiteindelijk wordt de aansluiting van glasvezel voor 
de Ouderentelefoon opgeleverd. We gaan op verkenningstocht 
voor een geschikte locatie voor de vakantieweek voor het voorjaar 
2022. En durven een optie te nemen voor de laatste week van maart 
2022. De kerstspullen worden uit magazijn gehaald en binnen een 
weekend is het O&G in een kerstsfeer omgetoverd. Dan is daar de 
persco van 14 december, Nederland gaat vanaf 18 december in de 
3de lockdown.  De WEL-KOM wordt weer actiever ingezet, sommige 
activiteiten stoppen en gaan over naar belcontacten. Het aantal 
gasten per week daalt naar ruim 70.  De laatste week van het jaar 
ontvangen we ook goed nieuws; de subsidie vanuit de gemeente 
Eindhoven voor sociale basisdagbesteding 2022 wordt toegekend. 
Ook in 2022 blijven we actief!
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3e lockdown



Vol vertrouwen vervolgen we onze weg in 
het nieuwe jaar 2022!


