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Nieuwsbrief mei 2021  
Hierbij ontvang je onze nieuwe nieuwsbrief. Met deze brief praten wij je bij over 

onze activiteiten, diensten en andere actualiteiten.  

Tips & tops zijn altijd welkom en ontvangen we graag via deze link: 

Mail naar Myriam 

 

In deze nieuwsbrief: 

 Een pluim voor jonge mantelzorgers 

 Webinar - leven met autisme 

 Veilig langer thuis wonen 

 Leuk nieuws! 

 Dit is Remke 

 BuurtKracht 

 De Reizende Ster 

 Ontdek je talent - training in Plein28 

 Het zit erop! 

 

  

 

Een pluim voor jonge mantelzorgers 

Is er bij jou thuis iemand lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of 

depressief? Moet je thuis vaak meehelpen? Of zorg je vaak voor je 

familielid? Dan ben jij een jonge mantelzorger en dan verdien jij een pluim!  

https://mailchi.mp/76b77bc14ce7/nieuwsbrief-mei-2021?e=6117e95ab9
mailto:m.vantoledo@welzijnskompas.nl
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Klik en vraag een pluim aan, dan mag je zelf doen of je ouders kunnen dat 

voor jou doen. 

        

 

 

 

Webinar - leven met autisme 

 

Autisme uit zich bij iedereen anders. Iemand met autisme beleeft de wereld 

op een andere manier en kan zich daardoor ook anders gedragen. Door het 

volgen van dit webinar verbreed je jouw kennis over de prikkelverwerking bij 

mensen met autisme.  

  

 

 

 

  

 

Veilig langer thuis wonen 

https://welzijnskompas.nl/een-pluim-voor-jonge-mantelzorgers/
https://welzijnskompas.nl/28822-2/


 

We blijven steeds langer thuis wonen, ook wanneer we ongemakken 

beginnen te ervaren. Ontwikkelingen op het gebied van technologie kunnen 

helpen om langer veilig thuis te wonen. Lees hier enkele mogelijkheden.  

 

 

  

 

Nieuws! 

 

Collega Dionne heeft leuk nieuws. Het zal bij de meeste mensen wel al 

bekend zijn, maar mocht je het nog niet weten, klik dan hier. 

  

 

 

 

Dit is Remke 

Remke zie je komende maanden dus wel door Lisse lopen 

of fietsen. Lees hier wat meer over Remke en welke projecten zij gaat 

overnemen.  

https://welzijnskompas.nl/veilig-langer-thuiswonen/
https://welzijnskompas.nl/leuk-nieuws-van-onze-dionne/
https://welzijnskompas.nl/dit-is-remke/


  

 

 

BuurtKracht 

 

De uitreiking van de eerste Potjes BuurtKracht 

De zon schijnt, een mooie dag om de buurt in te trekken en enkele 

buurtverenigingen te verblijden met een potje BuurtKracht. Benieuwd welke 

verenigingen een potje hebben gekregen? Lees dan hier verder.  

 

 

 

De Reizende Ster 

Voordat zij met zwangerschapsverlof gaat stapt Dionne nog een keer in de 

Tuktuk, op weg naar twee Reizende Sterren dit keer. Lees hier meer over 

haar bezoek aan Tonnie en Bep.  

https://welzijnskompas.nl/de-eerste-straatverbinders-van-buurtkracht/
https://welzijnskompas.nl/de-reizende-ster-11/


  

 

  

 

Ontdek je talent - training 

 

Als onderdeel van Ik doe mee, start vanaf woensdag 2 juni de 

training Ontdek je talent. Deze training leert je om positief naar jezelf te 

kijken. Vergeet wat je niet kan, maar ga op zoek naar jouw (verborgen) 

talenten. Hier lees je meer over deze trainingen.  

 

 

https://welzijnskompas.nl/ik-doe-mee-de-eerste-routes-zijn-opgestart/


 

 

Het zit erop! 

De stageperiode van Marlissa en 

Melvin, studenten Sociaal Werk. De 

afgelopen maanden namen zij een 

kijkje in de wereld van 

WelzijnsKompas.  

 

 

Lees hier de ervaringen van deze 

aanstormende welzijnstalenten.  
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