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In dit jaarverslag blikken we terug 
op een jaar wat op twee maanden na 
gedomineerd werd door corona.  
Desondanks willen we laten zien  
dat het een jaar is geweest met  
veel mooie momenten. 

Zo hebben we in maart tijdens de 
eerste golf, samen met Provides - 
de woningcorporatie in IJsselstein 
- een coronameldpunt ingericht 
waar mensen terecht konden 
voor een praatje, een bood-
schap of vervoer. 
Omdat veel kinderen in 
de zomervakantie niet op 
vakantie gingen hebben we 
samen met andere sociale 
en sportieve partners de Zomer-
kidsweken georganiseerd, een enorm succes. 
En in december hebben we een kerstactie 
georganiseerd waarbij bewoners een wens 
voor een mede-inwoner van IJsselstein of 
Lopik konden aanvragen. Omdat diegene 
volgens de aanvrager wel iets extra’s had 
verdiend. 78 inwoners hebben we blij kunnen 
maken met bijvoorbeeld een cadeautje voor 
de kinderen die door financiële zorgen anders 
niks hadden gekregen. Bij deze actie hebben 
we samen gewerkt met lokale ondernemers. 
Deze acties hadden niet plaats gevonden als 
er geen corona was geweest. 
Door de Lock downs konden reguliere activi-
teiten niet door gaan of ze gingen door in een 
aangepaste vorm, zoals in kleine groepen, 
digitaal of telefonisch. Pulse heeft alles op 
alles gezet om ervoor te zorgen dat mensen 
met een klein sociaal netwerk niet nog 
eenzamer werden, dat mensen met financiële 

zorgen niet dieper in de financiële problemen 
kwamen, dat jongeren die rondhingen op 
straat werden aangesproken. We zorgden dat 
kinderen uit kwetsbare gezinnen extra huis-
werkbegeleiding van team taal of noodopvang 
door de VE kregen zodat ontwikkelings- en 

leerachterstanden voorkomen werden 
en we keken om naar 
mantelzorgers die nog meer 

dan normaal risico liepen 
overbelast te raken.

Het was voor veel mensen een 
zwaar jaar, iedereen heeft zijn 

of haar eigen coronaverhaal. 
Maar het verhaal van het sociale 

domein - en dus van Pulse - is 
dat corona de meest kwetsbare 

mensen het hardst heeft geraakt. Dit 
was schrijnend om te zien. Maar ook 

het feit dat wij iets voor deze mensen 
konden betekenen gaf de spreekwoordelijke 
burger moed. Het was een jaar waarin de 
meerwaarde zichtbaar werd van een brede 
welzijnsorganisatie met aanbod voor mensen 
in kwetsbare situaties van 0 tot 100 jaar. 
Pulse had dit niet kunnen doen zonder de 
samenwerking met gemeenten, lokale onder-
nemers, samenwerkingspartners, meer dan 
500 vrijwilligers en middelbare scholieren die 
vanuit de Maatschappelijke Stages (MAS) hun 
steentje bijdroegen.
In veel opzichten is het fijn dat we het jaar 
2020 achter ons hebben gelaten. Maar het is 
ook het jaar geweest wat zichtbaar maakte 
wat echt belangrijk is in het leven. Om daar 
als organisatie een klein steentje aan bij te 
kunnen dragen, maakt mij dankbaar.

Yvette Huige
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Toen in maart ons land voor de eerste 
keer grotendeels op slot ging, zette 
het Meldpunt direct een hulplijn op 
om kwetsbare burgers een helpende 
hand te bieden. De burgers leerden 
de hulplijn kennen via de Zender-
streek,  gemeentewebsite en media 
                                    als Facebook. 

Vrijwilligers meldden zich bij ons aan en 
we koppelden ze aan mensen die hulp nodig 
hadden. De hulp liep uiteen: van hondjes 
uitlaten tot boodschappen doen en van zie-
kenhuisbezoek tot even bellen met iemand 
zodat ze toch menselijk contact hadden.

Mensen hebben het hart op de goede plek 
zitten - dat is wel gebleken uit alle reacties 
van burgers die graag iets voor een ander 
wilden doen. Dankzij de vele aanmeldingen 
konden we nóg meer acties op touw zetten. 
Zo vroegen we bijna 1.000 mantel-
zorgers of zij extra hulp nodig hadden 
tijdens de coronacrisis. Hoewel veel 
mantelzorgers het deze golf nog 
redden, was iedereen erg blij met 
de vraag. Voor degenen die de hulp wel 
konden gebruiken, werd door het Meldpunt 
direct een vrijwilliger ingezet. Ook waren 
we aanwezig in service-appartementen-
complex De Hooghe Camp om te flyeren en 
bij bewoners aan te bellen om ze te wijzen 
op de hulp die we graag bieden.

Tijdens de eerste coronagolf pakten vrijwil-
ligers maar liefst 629 hulpvragen op. Zonder 
de hulp van alle medewerkers van Pulse, 
gemeente en de burgers die zich massaal 
aanmeldden als vrijwilliger was dit niet 
gelukt. Als dank kregen alle vrijwilligers 
een ijsbon voor een fijne traktatie 
van Kaatje&Co.

CORONA-MELDPUNT
Een helpende hand voor kwetsbare burgers 
in IJsselstein en Lopik

ONLINE TRAINING 
‘MEER CONTACT’

Door corona ziet de gemiddelde  
Nederlander per dag 65 tot 75%  
minder mensen. Eva Geelen van  
Bureau Over-ons ontwikkelde  
daarom de online training 
‘Meer contact’. 

De training leert je hoe je makkelijker met 
andere mensen in contact komt, hoe je die 
contacten onderhoudt en hoe je na corona 
makkelijker op nieuwe, sociale situaties 
afstapt. Deelnemers krijgen twee maanden  
lang elke dag een e-mail met informatie, 
filmpjes en opdrachten. Luchtig, in tien 
minuten per dag te doen en door de per-
soonlijke insteek blijf je gemotiveerd. Met 
als resultaat dat je je sociale leven verbetert. 
Je doet het niet alleen, want Giselle Alders, 
Babette Romijn of Anouk Robben van Pulse 
nemen regelmatig contact op met de deelne-
mers. Wij spraken drie van de deelnemers, 
waarvan er twee anoniem willen blijven. 
Barbara volgde ‘Meer contact’ en heeft meer

 rust in haar lijf, meer vertrouwen en staat 
positiever in haar sociale leven. “De training 
zorgt voor een andere mindset. Wat is mijn 
aandeel in hoe het nu gaat? Kan ik het 
bespreekbaar maken? Ik was altijd bezig om 
mezelf te bewijzen om waardering te krij-
gen, van iedereen. En dan kreeg ik dat niet. 
Nu sta ik anders in het contact. Ik weet nu 
dat iedereen op een andere manier liefde of 
waardering laat blijken en dat het goed is.  
De onzekerheid is weg.” 

Een tweede deelnemer sluit daarbij aan.  
“Het is prettig om je ervan bewust te zijn 
dat je niet de enige bent die hier tegenaan 
loopt. Ik heb nu een rugzak vol met adviezen 
en tips die ik meeneem als ik in gesprek 
ga met andere mensen. Je leert bepaalde 
zaken op een andere manier te formuleren 
om de het gesprek op een prettig manier op 
gang te brengen en te onderhouden. Ik ben 
meer naar buiten georiënteerd, letterlijk en 
figuurlijk. Ik heb sinds kort vrijwilligers-
werk en voel me meer onderdeel van de 
maatschappij.”

De derde deelnemer vatte het mooi samen. 
“Ik heb in 65 jaar nog nooit blijdschap in 
mijn hart gevoeld en dat voel ik nu wel. 
Het lijkt alsof mijn hart danst. Door de 
training durf ik voor mezelf op te komen 
en mensen aan te spreken. Ik heb zelfs een 
loopmaatje gevonden door haar zelf aan te 
spreken! Mijn dochters zeggen dat ik veel 
meer straal. Ik lach en ik kijk niet meer zo 
bedroefd als voorheen.”

Mensen hebbenhet hart op de goede plek zitten - 
dat is wel gebleken 

uit alle reacties van 
burgers die graag iets voor een ander wilden doen

contact maken
én onderhouden

is moeilijker 
dan ooit

Sociale

activering
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Van 18 juli tot en met 30 augus-
tus konden IJsselsteinse kinderen 
meedoen aan een zomerprogramma 
vol met leuke activiteiten. Het was 
voor het eerst dat we de Zomer Kids 
Weken organiseerden en als het aan 
de kinderen, hun ouders en onze 
partners ligt, zeker niet voor het 
laatst. Veel gezinnen bleven 
van   wege het coronavirus thuis, 
maar we gunden de kinderen toch 
een actieve, leuke zomer. 

En met succes: in totaal deden 783 kinde-
ren mee aan 25 verschillende activiteiten 
als een voetbaltoernooi, freerunnen en 
kickboksen. De kinderen gaven de eerste 
editie gemiddeld een 8,2, dus we mogen wel 
concluderen dat het een schot in de roos 
was! Ook ouders waren blij. Zo zei ouder  
A. Vos: “Ik vind het een superinitiatief! 
Echt geweldig dat dit tijdens de zomer-
vakantie wordt georganiseerd. En zo 
laagdrempelig. Ik denk dat jullie hiermee 
veel kinderen (en hun ouders) blij maken. 
Hopelijk wordt het vaker herhaald!”

Partners die de activiteiten organiseerden, 
zijn ook heel tevreden. Een greep uit hun 
reacties is dat de kinderen het zo leuk  
vonden dat ze zich aanmeldden bij de clubs, 
dat de naamsbekendheid beter is geworden 
en dat het promotie, plezier, leuke gesprek-
ken en een uitgebreider netwerk opleverde.

ZOMER KIDS WEKEN
Veel plezier tijdens de Zomer Kids Weken 

2020
2020
2020
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Ook team Financiën op Orde werkte 
thuis vanwege corona. Even scha-
kelen, want cliënten moesten zij nu 
op afstand helpen. Mensen die hulp 
nodig hadden bij het invullen van  
een formulier, konden telefonisch of 
via WhatsApp bij het team terecht. 
Belastingaangifte doen? Dat kon door 
te videobellen. Omdat het toch lasti-
ger bleek om de beste hulp op afstand 
te bieden, kwam Financiën op Orde 
met een idee: stappenplannen! In die 
plannen zie je stap voor stap hoe je 
huurtoeslag aanvraagt of kwijtschel-
ding voor gemeentelijke belastingen 
indient.

Er veranderde nog iets bij het team. 
Financiën op Orde spreekt ook mensen die 
uit bewind willen. Dat brengt vragen met 
zich mee: is de cliënt financieel zelfredzaam 
genoeg en als dat niet zo is, hoe krijgen 
we dat dan voor elkaar? Zo startte project 
Bewust Bewezen Bewind. Doel is een 
methode te ontwikkelen waarmee we al die 
vragen beantwoorden. Het project staat nu 
nog in de kinderschoenen en de gesprekken 
met bewindvoerders en schuldhulpverleners 
lopen.

En dat is goed nieuws voor cliënten als 
deze: “Na het zoveelste geweldsincident 

tijdens mijn werk als verpleegkundige 
kwam ik thuis te zitten met een post-
traumatische stressstoornis en depressie. 
Ik kan veel niet meer en mijn administratie, 
mails en financiën waren niet meer op orde. 
Alles waarmee ik geen raad wist, stopte ik 
onderin een kast. Mijn dierbaren hebben het 
druk en ik durfde ze niet om hulp te vragen. 
Gelukkig meldde een vriendin mij aan bij 
Stichting Pulse en kreeg ik hulp van team 
Financiën op Orde. En het kwam in orde. 
Ik kon zelfs bezuinigen op verzekeringen 
en mijn energieleverancier. Het is gerust-
stellend dat ze er zijn en ondersteunen bij 
die dingen waar ik zelf niet uitkom. Ik ben 
oprecht dankbaar.”

PROJECT BEWUST
BEWEZEN BEWIND
Project ‘Bewust Bewezen Bewind’ biedt hulp 
op maat, op afstand

Stichting Pulse organiseert allerlei activiteiten op het gebied 
van Taal en Ontmoeting. Activiteiten voor kinderen en volwassenen 
om op een informele manier met vrijwilligers te oefenen en het 
taalniveau te verbeteren. 

Zo is er de Taaltrap voor kinderen:  
samen met vrijwilligers lezen ze, doen ze 
taalspelletjes, vragen ze iets over wat op 
school moeilijk is of gaan ze naar de bieb. 
Volwassenen leren in groepjes en er zijn 
taalcoaches waarmee zij een-op-een wer-
ken. Toen kwam corona en was er nog wel 
‘Taal’, maar even geen ‘Ontmoeting’.  
Wat kan je dan nog doen? Toch best veel: 
via de mobiel oefenen met spreken rondom 
een onderwerp of ‘gewoon’ fijn met iemand 
praten. Ook spraken we buiten af om te 
wandelen en te praten en maakten we 
babbeltjes bij de voordeur. Voor kinderen 
lag het anders. Zij konden niet naar school 
en lang niet alle ouders konden helpen bij 
het schoolwerk. De interne begeleider van 
de WIJ-school gaf dit aan en wij delen 
een oproep: wie van onze taalvrijwilligers 
konden kinderen via WhatsApp helpen 
met hun schoolwerk? In korte tijd kregen 
35 kinderen hulp van een vrijwilliger. En 
hoewel de scholen in juni weer opengingen, 
konden een aantal kinderen de extra hulp 
goed gebruiken. Dus die krijgen zij nog 
steeds.

Taal is altijd in ontwikkeling en wij nu ook. 
Vrijwilligers die online taalondersteuning 
kunnen en willen geven, doen dit. Is elkaar 
fysiek ontmoeten nodig? Dan doen we dat. 
Conclusie: online is een heel goede, tijde-
lijke oplossing. Maar fysiek samenwerken 
werkt toch het allerbest, aangezien ook niet 
iedereen in staat is om online te gaan.

ONTWIKKELING 
ALTERNATIEVE VORMEN 
VAN HULP BIJ TAAL
Taal en Ontmoeting tijdens corona

Taal

Financiën op Orde

€
€

€

€€
€
€
€

€

HELP!

Taal is altijd in 
ontwikkeling en 

wij nu ook 
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Al in 2014 ontstond het appelproject: 
een plukactie georganiseerd door het 
jongerenwerk van Pulse. 

Bewoners die bij de appelbomen in Zender-
park wonen meldden vaak overlast, omdat 
kinderen appels tegen de ramen gooiden en 
daarmee ook nog eens voedsel verspilden. 
De plukactie ging ondanks corona door 
- uiteraard op basis van de maatregelen. 
Kinderen en tieners uit IJsselstein en 
leerlingen van praktijkschool De Baanbreker 
plukten 400 kilo appels. Samen met een 
docent en de jongerenwerker maakten ze in 
de Mooipers-fabriek in Zoelen appelsap én 
verkochten ze hun producten op de markt. 
De opbrengst ging dit jaar naar Stichting 
Het Vergeten Kind en de kinderboerderij.

De effecten van het appelproject? Minder 
overlast rondom de appelbomen, nuttige en 
leuke vrijetijdsbesteding voor de kinderen, 
bewustwording om geen voedsel te verspil-
len, een mooie bijdrage aan goede doelen, 
trotse ouders én een mooie samenwerking 
tussen het jongerenwerk en de verschillende 
partijen zoals praktijkschool De Baanbreker 
en de buitenschoolse opvang. 

APPELPROJECT
Bewustwording, duurzaamheid, creativiteit 
en participatie in één: appeltje-eitje!

Jeugd en 
jongeren

Kinderen en tieners uit 

IJsselstein
 en leerlingen 

van praktijkschool 

De Baanbreker plukten 

400 kilo 
appels

De opbrengst ging 
naar Stichting het 

vergeten kind

EEN SUPERLEUK EN LEERZAAM PROJECT OM TROTS OPTE ZIJN!
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De maatregelen om het virus onder controle te krijgen, hadden ook invloed op 
vrijwilligerswerk. Gelukkig konden en wilden onder andere deze drie vrijwil-
ligers hun werkzaamheden voortzetten. Zo vertelt Cees die vrijwilliger bij 
Buurtbemiddeling is: “Inmiddels ben ik al zo’n 9 jaar verbonden met Buurtbemiddeling 
bij Pulse. Dankzij een goede opleiding via Pulse, fijn contact met de coördinator en collega’s 
en het positief afsluiten van veel zaken, heb ik veel energie om ook tijdens corona met dit 
werk door te gaan. Juist in deze tijd zijn er helaas veel problemen met buren. Om het werk 
goed en veilig uit te blijven voeren, hebben we de werkwijze aangepast: de locatie waar we 
mensen uitnodigen voor het gesprek is veilig, de intake doen we soms telefonisch en het 
bemiddelingsgesprek vindt plaats op een externe locatie. Zo losten we weer veel zaken goed 
op en dát is waar ik het voor doe. 

Ook de taallessen gingen dankzij Carolien Bakker 
- van Prooijen door: “Aan het begin van 2020 zaten we 
er lekker in. Het is mooi werk: een fijne groep verschillende 
vrouwen uit verschillende landen. Ik leer ook van hen. We 
werkten al deels digitaal, maar in maart konden we niet 
meer fysiek naar taalles. We moesten bekijken wat haalbaar 
was voor de docenten én voor de vrouwen. Tot de zomer-
vakantie maakte ik lessen die ik via e-mail verstuurde en 
we deden lessen via WhatsApp. Maar om je in een druk 
gezin met de kinderen thuis ook nog te concentreren op een 
taalles via WhatsApp: dat bleek veel gevraagd. Met duidelij-
ke afspraken startten we na de zomervakantie weer met de 
lessen en het aantal vrouwen dat kwam, was bemoedigend. 
Veel vrouwen kwamen niet, misschien - ondanks zeer goede 
voorlichting - uit angst voor besmetting? Maar de vrouwen 
die wél kwamen, maakten ook een ander belangrijk doel van 
de taalles duidelijk: ze komen ook voor het sociale contact. 
Om in een veilige omgeving Nederlands te spreken. Om even 
uit huis te kunnen. En dat is ook waar je het voor doet.”

VRIJWILLIGERS DIE 
DOORGINGEN TIJDENS 
CORONA

Vrijwilligers aan het woord 
die tijdens corona 
doorgingen 
met hun 
inzet

PENDELBUS

Juist tijdens de pandemie is het 
personenvervoer belangrijk, zo 
werd Martin Kortlever duidelijk: 
“Ik ben één van de chauffeurs van de 
Pulse-pendelbussen. Ik ben blijven rijden, 
omdat ik onze klanten niet in de steek 
wilde laten. Juist in deze moeilijke periode 
wilde ik iets voor ze blijven betekenen en 
ervoor zorgen dat ze naar de dagbesteding, 
behandelingen, tandarts, dokter of zieken-
huis konden. We weten dat velen dat nodig 
hebben. Het is wel een periode van opletten 
en voorzichtig zijn: mondkapje voor,

handschoenen aan en zo veel mogelijk 
afstand bewaren. Ook mochten we minder 
mensen tegelijkertijd vervoeren. Soms reed 
je dan twee keer, terwijl het voorheen één 
rit was. En doordat de Oase een tijdje dicht 
was, waren er ook minder sociale contacten 
en kon ik geen bakje koffie drinken bij de 
planner tijdens een pauze. Het geeft me wel 
nog steeds voldoening om dit werk te doen: 
klanten uiten vaak hun waardering voor ons 
en dat doet mij goed.”

“Klanten
uiten vaak hun

waardering voor ons
en dat doet mij goed.”De vrouwen die wél 

kwamen, maakten 

ook een ander be-

langrijk doel van de 

taalles duidelijk: 

ze komen ook voor 

het sociale c
ontact.
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De pandemie had ook invloed op 
maatschappelijke stages. Die stages 
bestaan uit activiteiten voor mid-
delbare scholieren om buiten school 
vrijwilligerswerk te doen en daarmee 
een bijdrage te leveren aan de samen-
leving. We moesten kijken wat er nog 
mogelijk was én wat er nodig was. 
En het is nodig om mensen die een 
steuntje in de rug konden gebruiken 
dat ook te geven. Zo bakten leer-
lingen voor hun MaS appeltaarten. 
Mirjam, {functie}, bracht in kaart 
welke mensen het zwaar hadden en 
bracht hen samen met de leerlingen 
een lekker stukje appeltaart.

De hulplijn van het Meldpunt liep ook 
storm: vrijwilligers deden onder andere 
boodschappen voor ouderen die dat zelf niet 
meer konden. De wachtlijst werd te lang en 
Mirjam schakelde hulp in van leerlingen die 
hun MaS nog moesten invullen. Maar niet 
zomaar: Mirjam sprak met de leerlingen, 
legde alles uit en leerde ze kennen om zo 
een goede koppeling te maken. Samen met 
de leerling naar het eerste gesprek met de 
cliënt en daarna deed de leerling het zelf. 
Ideaal: de wachtlijst verdween en de leerling 
maakte zijn of haar uren voor de stage.

Leerlingen staken ook de handen uit de 
mouwen om de kerstattenties van Pulse bij 
de vrijwilligers te krijgen. Inmiddels hebben 
we bij Pulse 510 vrijwilligers - dankbaar 
dat het er zo veel zijn, want we kunnen niet 
zonder ze. Ook voor de vrijwilligers was het 
een gek jaar: hun taken waren anders dan 
voorheen en sommigen konden minder doen 
door de maatregelen. Zoals elk jaar kregen 
zij een leuke kerstattentie, maar dit jaar 
hoefden ze die niet op te halen in de Oase. 
Dankzij de leerlingen en medewerkers van 
Pulse kwam het pakket naar hen toe.

Zonder de hulp van deze leerlingen was het 
ons niet gelukt de attenties coronaproof 
bij de mensen te krijgen. En het mooiste: 
vrijwilligers blij, kwetsbare burgers blij, 
leerlingen blij, Stichting Pulse blij.

Corona gooide al een paar keer roet in het 
even van (jonge) mantelzorgers. De uitrei-
king van de mantelzorgwaardering kon in 
aangepaste vorm in principe wel doorgaan, 
maar hoe noodzakelijk de waardering voor 
deze groep ook is- in een grote groep bij 
elkaar komen, was dat niet. Daarom beslo-
ten Giannini en Anouk van Stichting Pulse 
om de waardebonnen namens de gemeente 
IJsselstein persoonlijk te bezorgen bij de 
jonge mantelzorgers. De twee sociaal wer-

kers zijn nieuw in het team Jonge Mantel-
zorgers en wilden graag de jongeren leren 
kennen én andersom. Giannini en Anouk 
fietsten in de week van 9 november naar 
vrijwel alle jongeren toe. Anouk: “We zijn 
superblij met de waardering in de vorm van 
een waardebon voor jonge mantelzorgers! 
En wat het bezorgen zo leuk maakte, waren 
vooral de reacties van de jongeren toen ze de 
bon kregen. Wat hebben we toch dankbaar 
werk!”

MAATSCHAPPELIJKE 
STAGES
Maatschappelijke stages (MaS) 
maakten meer mensen blij dan ooit

MANTELZORG-
WAARDERING JONGE 
MANTEL ZORGERS
Een bedankje voor dankbaar werk: 
jonge mantelzorgers in het zonnetje

Ton Kwakkel, al jaren mantelzorger voor zijn 
vrouw en voorzitter van de sociale advies-
raad van de gemeente, zag dat er weinig 
initiatieven zijn voor mannelijke mantel-
zorgers. “Althans, er worden vooral dingen 
georganiseerd waar vrouwen behoefte aan 
hebben. Mannen willen misschien ook wel 
iets anders dan een middag met een kop 
thee bespreken wat zij allemaal meemaken.” 
In september richtte hij een WhatsApp-
groep op voor mannelijke mantelzorgers. 
Tot nu toe bevalt de appgroep goed, al zit 

het nog in de opstartfase. “Het moet nog 
groeien, want het is pas net gelanceerd. 
Hoe meer bekendheid de groep krijgt, hoe 
beter. Mannelijke mantelzorgers die twij-
felen of ze er echt iets aan hebben, kunnen 
zich gewoon aanmelden. Baat het niet, dan 
schaadt het niet. Zo ontdekken we steeds 
beter waar behoefte aan is. Plan is ook om 
elkaar te ontmoeten: keertje rond de tafel, 
wat lekkers erbij, elkaar leren kennen én 
ondersteunen.”

NIEUW:
WHATSAPPGROEP 
VOOR MANNELIJKE 
MANTELZORGERS

Jeugd en jongeren

(jonge)

mantelzorg

Vrijwilligers blij, kwetsbare burgers blij, leerlingen blij, 
Stichting Pulse blij.

Giannini en Anouk fietsten 
in de week van 9 november 
naar vrijwel alle jonge
mantelzorgers toe
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Voor de feestdagen wilden we graag iets 
speciaals doen. Voor die mensen die geen 
bezoek ontvangen, een gezin dat geen geld 
heeft voor een mooie kerstboom en voor 
mensen die dit jaar zo veel meemaakten, 
dat zij wel een fijn cadeau verdienen. Via 
sociale media, de krant en op posters langs 
de weg in IJsselstein en Lopik deden we 
een oproep: stuur jouw kerstwens voor 
iemand die iets bijzonders verdient in en 
dan kijken wij wat we voor jouw dierbare 
kunnen betekenen. Veel mooie kerstwensen 
kwamen binnen — van mensen die nog nooit 

een kerstpakket kregen tot mensen die een 
ander een boodschappenbon gunden. En van 
mooie kerststukken tot bloemen of speel-
goed voor gezinnen. Mooi om te zien hoe 
deze actie bewijst dat we ook in deze tijden 
juist aan een ander denken. 

Pulse
zamelde 

kerstwensen
in en liet ze 
uitkomen

KERSTACTIE 

PULSE 2020

2020 was een bijzonder jaar en zéker niet makkelijk. 
Vooral voor mensen in kwetsbare situaties was het 
een moeilijk jaar.

In totaal maakten we78 gezinnen blijmet deze kerstactie
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KERNGETALLEN
2020

Herkomst 
middelen Gem. Lopik

Personeel

74%

Activiteiten

8,0%

Totaal 100%

Besteding 
middelen

10,8%

Gem. IJsselstein

75,5%Gem. Nieuwegein

3%

Huisvesting

9,4%
Alg. kosten

8,6%

522
vrijwilligers

54
professionals

IJSSELSTEIN:
Wekelijks 66 activiteiten en spreekuren
Maandelijks 9 activiteiten en spreekuren
Jaarlijks 19 activiteiten

NIEUWEGEIN:
Wekelijks 2 activiteiten

LOPIK:
Wekelijks 21 activiteiten en spreekuren
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PULSE JAAROVERZICHT
Januari
Steunpunt Mantelzorg IJsselstein ontvangt een 

cheque ter waarde van €500 van de Rabobank! 

Dankzij Angelique Schalkwijk (medewerkster 

Rabobank). 

Februari
• Themabijeenkomst 

 “Belasting voor mantelzorgers”

• Stijging aantal aanvragen voor 

 de maaltijdenservice

April
• Nieuw: Pulse Taal- en Huiswerkmaatjes! 

 Begeleiding op afstand voor kinderen die 

 moeite hebben met taal of geen hulp kunnen 

 krijgen met huiswerk van hun ouders. 

• Provides en Pulse openen de Kletslijn! 

 Een gezellig gesprek en een luisterend oor voor 

 iedereen die dat nodig heeft. 

• Opening hulplijn voor jongeren en tieners in 

 IJsselstein en Lopik, gefaciliteerd door onze 

 jongerenwerkers.

December
• Pulse Kerstactie: het vervullen 

 van kerstwensen van kwetsbare 

 mensen in IJsselstein en Lopik

• Dag van de Vrijwilliger

• Kinderen van het Kameraplein en 

 Monitorplein bakken thuis 

 appelflappen voor hun buurtbewoners

• Het perfecte plaatje IJsselstein, een

 fotografie challenge voor jongeren.

Mei
Beweeglessen voor ouderen via het raam van hun 

eigen woning bij Marienstein door onze Tielke.

Juni
• Ontvangst cheque van het Roest 

 Crollius Fonds voor de aanschuiftafel 

 in Zenderstein, dankzij onze vrijwilliger 

 Truus van de Burg die een aanvraag 

 heeft gedaan

• Week van de Jonge Mantelzorger

Juli
• Skate / BMX / step / skeeler contest 

 georganiseerd door jongerenwerkers voor 

 de leeftijd van 12-14 jaar

• Onze vrijwilliger Nico van Schie ontvangt 

 Koninklijke Onderscheiding van de 

 burgemeester voor zijn inzet als vrijwilliger. 

Augustus
• Eerste keer 

 organisatie van 

 de Zomer Kids Weken, 

 voor alle thuisblijvende gezinnen in tijden van corona. 

• Een sportieve week in de zomervakantie vol met leuke 

 activiteiten voor alle kinderen in Ijsselstein.

Oktober 
Oprichting WhatsAppgroep voor 

mannelijke mantelzorgers door 

vrijwilliger Ton Kwakkel 

November
• Dag van de Mantelzorger

• Huis aan huis bezorging van de mantelzorgwaardering 

 voor jonge mantelzorgers door onze Anouk en Giannini

• Mantelzorgwaardering 2020

Maart
• Opzetten van het Corona Meldpunt

• Nieuw project: Online training Meer Contact

• Pascalle en Ira, twee mensen uit IJsselstein, 

 hebben met de hulp van Pulse, donateurs en 

 de gemeente hun best gedaan om 330 

 bloemen af te leveren bij bewoners van alle 

 verzorgingshuizen in IJsselstein! De bloemen uit 

 het Westland konden niet meer verkocht 

 worden i.v.m de lockdown, dus hebben ze 

 besloten geld in te zamelen om de bloemen 

 alsnog te kopen en er andere mensen blij mee 

 te maken. Een mooi burgerinitiatief!

• De leerlingen van de BSO, de Baanbreker en 

 kinderen uit de wijk Zenderpark hebben samen 

 met jongerenwerker Didi 400 kg (!) appels 

 geplukt van fruitbomen uit de wijk. Hier is 

 vervolgens sap van geperst. De opbrengst van 

 de appelsap is volledig naar het goede doel 

• Het Vergeten Kind gegaan. 

€ 500,-

September
• Het Repair Café weer van start 

 op hun nieuwe locatie op de 

 Heemradenlaan 34a

• Opschoondag Kameraplein: 

 een fantastische samenwerking 

 met bewoners, gemeente, RMN, 

 Provides, Doorgeefwinkel, 

 Noppes en Pulse. 
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