
Gisteren reed ik bijna een meeuw aan.  
Hij zat op het fietspad, ik op mijn elek- 
trische fiets. De meeuw schreeuwde een  
keer verontwaardigd en vloog op het  
allerlaatste moment weg. Op de wind.  
Meteen hoog in de lucht hangend,  
boven alles uitkijkend. Alles in beeld.  

Dat vond ik mooi; ik zou graag willen dat wij  
álles wat wij doen in beeld kunnen brengen.  
En wat onze vrijwilligers doen en voor elkaar 
krijgen. Dat is moeilijk want we doen heel veel. 

Voor de wijken: bewonersinitiatieven, wijkbudget, 
overlastaanpak, wijkcentra. Voor de jeugd: 
jongerenwerk, opvoedvragen, peutertjes. Voor 
mensen die eenzaam zijn: gezelligheid, maatjes, 
zinvolle invulling van je dag, weer nodig zijn. 
En bij praktische zaken: financiële problemen, 
boodschappen, vervoer, eten en samen eten,  
de Nederlandse taal leren en ook echt gebruiken. 

We zijn trots op het verschil dat we maken, 
samen met onze vrijwilligers. En dat willen we 
u graag laten zien. Het afgelopen jaar is voorbij 
gevlogen. En dat brengen we graag in beeld met 
grote verhalen in een klein jaarverslag. We nemen 
u in vogelvlucht mee langs de opvallendste werk-
zaamheden in IJsselstein en Lopik. Ik hoop dat  
u verrassende verhalen leest die blijven hangen.

Met vriendelijke groet,

Marion Wiendels
Directeur/Bestuurder Stichting Pulse

 We zijn trots op het 
verschil dat we maken!

Met praktische hulp helpt Pulse mensen zo lang mogelijk 

zelfstandig thuis te blijven wonen. 

Werkdomein Hulp in en rondom huis

Pulse bedankt al haar vrijwilligers, medewerkers 
en partners voor hun tomeloze inzet in 2018!

Dit jaarverslag is ook online te bekijken op: www.stichting-pulse.nl/jaarverslag
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Kerngetallen 2018

Raad van toezicht

Herkomst middelen
Gemeente IJsselstein 75,7%
Gemeente Nieuwegein 2,0%
Gemeente Lopik 8,3%
Gemeente Vianen 0,5%
Overige opbrengsten 13,5%
Totaal 100,0%

Besteding middelen
Personeel  72,0%
Activiteiten  11,3%
Huisvesting  9,3%
Algemene kosten  7,4%
Totaal 100,0%

Mensen
Aantal FTE   32,7
Aantal vrijwilligers   492,0

De raad van toezicht van Stichting Pulse  
heeft op dinsdag 3 juli Leontine Klinkhamer en  
André van Dijk benoemd als nieuwe bestuursleden. 
Met hun komst zijn alle functies binnen de raad  
weer op een goede manier en met de juiste  
kennis ingevuld.

Willige LangerakUitwegPolsbroekerdam
Polsbroek

Benschop Cabauw Jaarsveld LopikerkapelLopik

* De gemeente Lopik zelf bestaat uit Benschop, Cabauw, Jaarsveld, Lopik, Lopikerkapel, Polsbroek, Polsbroekerdam,  
Uitweg en Willige Langerak. Al deze gebieden mogen gebruikmaken van de diensten van Pulse.

Uitgave: Stichting Pulse
Adres: Postbus 29
3400 AA  IJsselstein

Bezoekadres: 
Jan van der Heydenweg 2C
3401 RH  IJsselstein

T: 030 686 80 30
info@stichting-pulse.nl
www.stichting-pulse.nl

Tekst en eindredactie
Tekst aan de Kade,
Anouk Ernst-Endert

Concept en vormgeving
Studio incognito,
Danny Goyen

Met het voorschoolse onderwijs (VVE) werken wij aan de 

ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2,5 – 4 jaar. 

Onze jongerenwerkers helpen en begeleiden kwetsbare 

jongeren om op te groeien tot betrokken, actieve en 

zelfstandige volwassenen. Daarnaast ondersteunt Pulse 

ouders en verzorgers die tegen vragen en problemen 

aanlopen bij de opvoeding en het opgroeien van 
hun kinderen.

Werkdomein 
Jongeren/Opvoeden en opgroeien

Met een nuttige en vooral prettige tijdsbesteding werkt 
Pulse eraan om mensen uit een sociaal isolement  

te halen en houden.

Werkdomein Sociaal isolement

Wonen in een wijk waar iedereen zich thuis en 

veilig voelt. Dat probeert Pulse niet alleen vóór, maar 

vooral ook samen met de wijkbewoners te bereiken.

Werkdomein Werken in de wijk

Al lijkt het 
gebaar zo klein, 
het effect kan 

groots zijn.

www.stichting-pulse.nl
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Samen sterk tegen 
laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid is een groot, maar door 
schaamte verborgen probleem. Maar liefst  
2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en 
ouder hebben grote moeite met lezen, 
schrijven en/of rekenen, autochtoon en 
allochtoon. Pulse probeert deze doelgroep  
te bereiken en te helpen. 

Wie moeite heeft met taal, loopt tegen allerlei 
problemen aan. Een bijsluiter van medicijnen is 
onleesbaar, formulieren zijn onbegrijpelijk, een sol-
licitatiebrief is niet te schrijven – en zo zijn er nog 
veel meer moeilijke situaties voor laaggeletterden. 

In IJsselstein en Lopik wordt veel aandacht besteed 
aan taalondersteuning. Het Taalhuis, de Taalstages 
en Taalmaatjes zijn enkele voorbeelden daarvan. 
Helaas blijft het moeilijk om in contact te komen 
met de autochtone doelgroep. Mensen schamen zich 
voor hun taalproblemen en weten niet dat Pulse  
kan helpen. 

Pulse wil via lokale professionals ook autochto-
nen bereiken die moeite hebben met de taal. De 
huisarts, de schuldhulpverlener, het sociale team, 
het BSL, de woningbouwvereniging: deze mensen 
kunnen de signalen van laaggeletterdheid herken-
nen onder de doelgroep, als ze maar weten waar 
ze op moeten letten. Voor hen werden daarom in 
september de letterlunches georganiseerd in Lopik 
en IJsselstein.

Bij de lunches werd uitgelegd wat laaggeletterd-
heid is, op welke signalen men alert moet zijn en 
welke begeleiding Pulse biedt. Het verhaal van 
een taalambassadeur, die uit eigen ervaring sprak, 
maakte veel indruk. Door het ware gezicht van 
laaggeletterdheid te laten zien, kunnen we samen 
meer mensen helpen die moeite hebben met lezen, 
schrijven en/of rekenen!

Bent u benieuwd welke 
taalhulp Pulse biedt? 
Neem eens een kijkje  
op de nieuwe website 
www.taalhelpt.nl.  
Met filmpjes en  
mogelijkheid tot  
voorlezen! •

De Blikvanger is een lotgenotengroep voor 
visueel beperkten uit Lopik en omgeving. 
Mensen staan elkaar bij met advies  
en herkenning. Maar deze gezellige en  
actieve groep doet veel meer dan dat!

De deelnemers van de Blikvanger zijn blinden en 
slechtzienden van 46 tot 88 jaar. Iedere donder-
dagochtend komen ze bij elkaar in Dorpshuis  
De Schouw in Lopik. Er wordt gekletst en er 
worden tips uitgewisseld zoals je die alleen van 
lotgenoten kunt krijgen.

Maar deze groep is ook graag actief bezig!  
Zo organiseren de buurtsportcoaches sportieve 
activiteiten, zoals ’s zomers buiten fitnessen of 
zwemmen bij Lobeke. Daarnaast zijn er creatieve 
workshops, quizzen en interessante lezingen. En 
voelbingo, heeft u daar weleens van gehoord? 
Dat kenmerkt de Blikvanger: er wordt rekening 
gehouden met ieders beperking, maar er wordt 
tegelijkertijd zo veel mogelijk ondernomen. 

De mensen bij de Blikvanger genieten van elkaars 
gezelschap, beaamt ook Corine Schep. Zij zag wat 
de groep deed voor haar moeder, die door een 
aandoening doof en blind is geworden. 

“Mijn moeder is heel optimistisch. Toen de
gemeente haar uitnodigde voor dit initiatief, vond 
ze dat helemaal niet zo nodig. Maar haar wereldje 
wordt kleiner en ze besloot toch te gaan. Vanaf het 
moment dat de club er is, zegt ze er dingen voor af. 
Ze geniet en heeft baat bij de praktische tips. Dat 
het lukt om in een kleine gemeente deze mensen bij 
elkaar te krijgen, inclusief fijne vrijwilligers, vind 
ik fantastisch!” •

Een unieke samenwerking: aan de  
Europalaan hebben Pulse, basisschool WIJ 
en BSO IJsselstein gezamenlijk de deuren 
geopend van Integraal Kind Centrum WIJ.  
Op deze plek is alles erop gericht om 
kinderen van peuter tot en met groep 8 een 
mooie schooltijd 
te geven.

Pulse zet zich bij 
WIJ in voor de 
voorschoolse educa-
tie. De voorschool is 
bedoeld om peuters 
op weg te helpen als ze wat achterblijven in hun 
taalontwikkeling of motorische ontwikkeling. Door 
de samenwerking met de basisschool kunnen de 
peuters vast activiteiten samen met kleuters doen, 
om te wennen. En dat is niet alleen leerzaam voor 
de peuters, ook de kleuters leren van hun rol als 
‘oudsten’. 

Op de voorschool, de basisschool en de buiten- 
schoolse opvang is de aanpak overal gelijk. Hier-
door voelt een kind zich snel veilig en kan alle 
energie worden gestoken in het leren. Geweldig! •
 

Kinderen in beweging krijgen, dat wil Vitaal 
IJsselstein. Deze organisatie van buurt-
sportcoaches wordt aangestuurd door Pulse. 
Waar de buurtsportcoaches zich normaal 
richten op hun eigen activiteiten, werd nu 
het eerste gezamenlijke evenement georga-
niseerd. En het werd een succes!

Op 11 mei werd een gratis sport- en spelmiddag 
voor basisschoolkinderen gehouden op het Podium.  
Ideaal om kinderen kennis te laten maken met 
verschillende sporten. Het aanbod was groot: 
korfbal met Fortissimo, volleybal met Vives, voetbal 
met IJFC én VVIJ, hockey met HCIJ, dansen met 
Jos Dolstra of Dansja. Maar er waren ook wat 
minder bekende sportactiviteiten. Een potje aikido 
of worstelen bijvoorbeeld. De kinderen konden alles 
uitproberen en zo ontdekken wat ze leuk vonden.

Tussen het sporten door leefden de kinderen zich uit 
op de stormbaan of het springkussen. Of ze kwamen 
juist even bij met een gezonde snack van kinderop-
vang SKIJ. 

Het werd een heerlijke middag voor de kinderen 
en de buurtsportcoaches hebben hun doel bereikt: 
kinderen stimuleren om te bewegen! •

Van ontmoetingsplek 
tot huiskamer
De Caleidoscoop, gevestigd in de Oase in 
IJsselstein, is een ontmoetingsplek voor 
ouderen. Iedere maandag en woensdag van 
9 tot 15:30 uur zijn senioren van harte 
welkom. In korte tijd is het initiatief uitge-
groeid tot een gezellige, vertrouwde club.

Pulse, seniorenbond KBO en zorgverlener Axion-
Continu hoorden het vaker: “Er zijn activiteiten 
en er is dagbesteding, maar waar is ruimte om 
elkaar als mantelzorger of oudere 'zomaar' te 
ontmoeten?” Met behulp van een subsidie van het 
Ouderenfonds werd dat gat opgevuld.

Iedere senior kan nu bij de Caleidoscoop binnen-
lopen voor een praatje en een kopje koffie. Er is 
altijd een medewerker aanwezig voor informatie 
of hulp. Wie wil kan iets ondernemen, individueel 
of gezamenlijk. Tussen 12 en 13 uur wordt er 
geluncht, maar verder is er geen vast programma.

De Caleidoscoop kent sinds de start in april dit 
jaar steeds meer vaste bezoekers. Er komen ook 
leuke ideeën voor activiteiten vanuit de groep zelf. 
Een bezoeker stelt ter plekke voor om samen de 
fototentoonstelling in de gangen van Mariënstein 
te gaan bekijken. Een andere bezoeker speelt 
eens in de 14 dagen piano voor de groep. En er 
wordt ook buiten de Caleidoscoop afgesproken, 
bijvoorbeeld om na een gezamenlijke maaltijd te 
kijken naar de ontsteking van de IJsselsteinse 
kerstboom.

De enthousiaste deelnemers beschrijven de  
Caleidoscoop in kernwoorden: “Gezelligheid, saam-
horigheid, verbinding, vriendschap, veel muzika-
liteit en zorgen voor elkaar!” En dat klinkt als een 
prachtige invulling van het begrip huiskamer. •

 

Het JIP (Jongeren Informatie Punt) gaat met zijn tijd mee! En dat is ook hoognodig, 
wanneer de doelgroep tussen de 12 en 24 jaar is. Jongerenwerker Tielke Pollux schrijft 
blogs en maakt vlogs over alles wat jongeren bezighoudt. 

Tielke, waarom blogs en vlogs?
“Ik kom op scholen, jongerencentra, op straat, maar onze doelgroep is nu eenmaal voor een heel groot deel 
online te vinden. Daar moet ik ze bereiken. Dus blog en vlog ik over alles wat leeft onder jongeren. Van 
veilig omgaan met lachgas tot hulp bij schulden. Je kunt zo heel makkelijk nieuwe mensen bereiken en het 
is voor die jongeren ook laagdrempeliger om mij te leren kennen of iets te vragen.”

Merk je dat de blogs en vlogs goed gezien worden?
“Jazeker! Ik merk dat we meer volgers krijgen op social media, dat geeft een vast publiek dat ik steeds 
weer kan bereiken. Maar ook als ik op straat loop of op scholen kom, wordt er geregeld iets over gezegd. 
En ik krijg nu veel vaker privéberichtjes van jongeren die iets aan mij kwijt willen.”

Wordt deze aanpak door veel jongerenwerkers gebruikt?
“Nee, helemaal niet! Terwijl het zo bij deze tijd past. Het is voor mij dus wel pionieren en experimenteren. 
En ook hoe ik voor de camera sta bij vlogs, dat is ook wennen!”

Wat hoop je dat deze nieuwe insteek gaat opleveren?
“De website moet echt uitgroeien tot een platform, met alles waar jongeren tegenaan lopen. Er is van  
alles online, maar hier zie je echt een gezicht erbij. Een gezicht dat je ook nog gewoon kunt benaderen  
in IJsselstein. En dat maakt het hopelijk makkelijker om met je vragen en zorgen bij mij te komen!” •

“Wat zijn de toekomstdromen binnen uw 
wijk?” Die vraag staat centraal bij het 
maken van de wijkagenda voor Achterveld 
en Groenvliet. José van Vliet, opbouwwerker 
bij Pulse, stelt samen met de bewonersgroep 
en enkele betrokken, actieve bewoners de 
speerpunten voor de wijk op. 

Timo Ruizendaal woont al sinds 1980 in de wijk  
Achterveld en Groenvliet en is betrokken bij het  
opstellen van de speerpunten voor de wijk. Hij zou 
graag meer groen zien in de wijk. “Vanaf de straatkant 
oogt de wijk op sommige plaatsen nogal ‘stenig’.  
De kliko’s worden bovendien door veel bewoners in 
het zicht gezet. Nu onlangs ook enkele bomen zijn 
weggehaald door de gemeente, denk ik dat het een 
goed idee is wat groen terug te plaatsen.”

Evelien de Jong-van Westreenen woont al in haar 
tweede huis in Achterveld. Sinds 1988 is de wijk 
naar haar idee drukker geworden, meer auto’s.  
En het jonge groen van toen vraagt veel onderhoud. 
Haar wens voor Achterveld? “Ik vind het belangrijk 
dat iedereen het prettig vindt om thuis te komen. 
Een veilige thuishaven voor alle leeftijden en achter-
gronden.” En daar zet zij zich als lid van  
de bewonersgroep graag voor in.

 
Buurtvrijwilliger Liesbeth Jansen zou graag wat 
meer reuring in de buurt hebben. “Ik vind het toch 
wel erg stil. Ik mis een pleintje bij Walenburg. En 
meer speelgelegenheid.”

Omdat Henk van Logtestijn het belangrijk vindt om 
de communicatie tussen de gemeente en bewoners 
te verbeteren zet hij zich als vrijwilliger in voor de 
bewonersgroep Achterveld-Groenvliet. “Ik woon  
al 30 jaar heel prettig in de wijk. Voldoende voor-
zieningen, groen. Wat mij betreft moeten we ons 
richten op haalbare doelen met de focus verkeers-
veiligheid, groenbehoud en een goede sociale balans 
tussen de wijkbewoners.”

Het motto voor de wijkagenda staat al: “Achterveld 
en Groenvliet gaan voor Groen!” Na Achterveld en 
Groenvliet wordt het idee uitgerold naar de andere 
IJsselsteinse wijkgebieden: Centrum, Zenderpark 
en IJsselstein-Noord. •

Hulp in en rondom huis Jongeren/Opvoeden en opgroeien Sociaal isolementSociaal isolement Werken in de wijk

“Deze club brengt lichtpuntjes 
in het leven van mijn moeder.”

Corine Schep

Vloggen 
en bloggen met Tielke   

Neem een kijkje op de nieuwe website!   www.jipijsselstein.nl

“Na een blog kwam ik ineens in contact met een groep tienermoeders.  
Dat was me anders niet gelukt.”

Tielke

En natuurlijk ook op

WIJ gaan 
van start!

Sport & spel voor kinderen groot succes

“Er ontstaan echte vriendschappen 

binnen de Caleidoscoop.”

Actief genieten 
– mét beperking!

Samen werken aan een mooiere 
en groene wijk

Van links naar rechts: 
Henk van Logtestijn, 
Evelien de Jong- 
van Westreenen  
en Timo Ruizendaal
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: JIP IJsselstein.


