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Pia Teeuwen

Van: WelzijnsKompas <info@welzijnskompas.nl>

Verzonden: maandag 20 december 2021 11:39

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: Nieuwsbrief december 2021

 

Bekijk deze mail in je browser  

    

     

 

Nieuwsbrief december 2021   
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je vrijwilliger, mantelzorger of een relatie 

bent van WelzijnsKompas. De nieuwsbrief geeft informatie over 

welzijnsgerelateerde evenementen, trainingen, diensten, vacatures en 

workshops. 

 

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

Mail naar Myriam 

 

In deze nieuwsbrief: 

• Kerstboodschap 

• Mantelzorgcomplimenten 2021 

• Vrijwilligers(organisaties) in 't zonnetje! 

• Deel je zorg 

• Feitjes & weetjes 

 

 

 

Kerstboodschap 
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December is de maand om even stil te staan bij wie je dierbaar is en waar je 

dankbaar voor bent. Lichtpuntjes vinden in donkere dagen. Omdat er in deze 

woelige tijden veel nieuws is dat somber stemt, wil ik meer aandacht geven 

aan de mooie dingen die ook gebeuren. Ik kwam een aantal van deze 

lichtpuntjes tegen die ik graag met jullie deel.  

• Zweedse donoren ontvangen sms-berichten met dankbetuigingen 

telkens wanneer hun bloed levens redt. 

• Dankzij de Endangered Species Act is de bijna uitgestorven 

zeeschildpaddenpopulatie met 980% toegenomen. 

• Thaise supermarkten schaffen plastic zakken af en beginnen 

aankopen in bananenbladeren te verpakken. 

• Nederland werd het eerste land zonder zwerfhonden. 

• In Rome is het mogelijk om een metrokaartje te betalen met plastic 

flessen. Op die manier zijn al 350.000 flessen ingezameld. 

• Californië beperkt de verkoop van honden, katten en konijnen in 

winkels, zodat mensen huisdieren uit asielen halen. 

• Rijstboeren over de hele wereld beginnen eenden te gebruiken op hun 

velden in plaats van pesticiden. Eenden eten insecten en knabbelen 

aan onkruid zonder de rijst aan te raken; 

• Canada heeft een wet aangenomen die het gebruik van orka's en 

dolfijnen in de amusementsindustrie verbiedt. 

• Nederland heeft de daken van honderden bushaltes beplant met 

bloemen en planten - speciaal voor bijen. 

Daar word je toch blij van? Mijn goede voornemen voor 2022 is dan ook: 

vaker positief nieuws verspreiden. Daar word ik, en hopelijk anderen ook, 

weer iets gelukkiger van. Ik wens jullie allemaal een liefdevol en gezond 

2022. 

 

Nyncke Morad 
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Mantelzorgcompliment 2021 
 

 

 

Ook dit jaar konden mantelzorgers uit Hillegom en Lisse weer het bekende 

mantelzorgcompliment aanvragen. Een blijk van waardering voor alle inzet 

van mantelzorgers voor hun naaste(n). WelzijnsKompas reikt dit compliment 

uit namens de gemeenten Hillegom en Lisse. 

  

Zo’n 600 mantelzorgers hebben het compliment toegekend gekregen. Helaas 

konden we ook dit jaar geen persoonlijke uitreiking doen. 

  

Daarvoor in de plaats hebben we de mantelzorgers een hart onder de riem 

gestoken door middel van een kaartenactie. Het geldbedrag hebben de 

mantelzorgers op hun IBAN gestort gekregen. 

  

Wij hebben het persoonlijk uitreikmoment met jullie gemist! En vooral de 

onderlinge ontmoetingen en gesprekken. En we kunnen ons voorstellen dat 

ook jullie de kans op een gesprek met een gelijkgestemde gemist hebben. 

Laten we hopen dat dit binnen niet al te lange tijd weer mogelijk is. 

  

Vanaf het voorjaar 2022 is het weer mogelijk een mantelzorgcompliment 

aan te vragen. Houd daarvoor de lokale weekbladen, onze website, 

nieuwsbrief en mailingen goed in de gaten! Zijn er nu al vragen, mail of bel 

ons gerust.  

 

 

Vrijwilligers(organisaties) in 't zonnetje! 
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WelzijnsKompas ging op bezoek bij 

verschillende organisaties in 

Hillegom en Lisse. We kijken terug 

op twee hele leuke dagen!  

Bekijk hier de foto's van 

alle bezoekjes. 
 

  

  

 

 

Ruimte voor ontspanning, ontmoeting en 

uitwisseling in 2022 
 

 

 

Deel je zorg, laat weten dat je er 

bent. Maak kennis met de bestaande 

ontmoetingsgroepen en met het 

nieuwe aanbod in 2022. 

Lees hier meer over hoe je jouw zorg 

kunt delen.  

 

 

 

 

Project Talent blaast één kaarsje uit! 

Vorig jaar december de aftrap en een jaar later hebben al heel wat jongeren 

een mooie Doe-Plek gevonden.    

  

Plein28 is open tussen Kerst en oud & nieuw (met 

uitzondering van oudejaarsdag). Wij houden de berichtgevingen rondom 

coronamaatregelen nauwlettend in de gaten. Mochten er toch nog nieuwe 

maatregelen worden afgekondigd met betrekking tot buurthuizen, dan laten wij 

dat uiteraard weten.   
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Email  
 

 

Website  
 

 

Facebook  
 

 

Instagram
    

 

Copyright © 2021 Welzijnskompas Hillegom-Lisse, Alle rechten voorbehouden.  

You are receiving this email because you opted in via our website. 

 

Ons mailing adres is: 

Welzijnskompas Hillegom-Lisse 

Nassaustraat 31b 

Lisse, Nh 2161 RJ  

Netherlands 

 

Add us to your address book 
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