JAARVERSLAG 2020

Jaarverslag Stichting Vluchtheuvel Lunteren 2020
Onze missie: ‘Dienstbaar aan de naaste’
De Stichting heeft ten doel vanuit de grondslag te werken en gedreven vanuit haar
overtuiging hulp te bieden aan de meest kwetsbaren in de samenleving en een ieder, die dat
nodig heeft. Dit doel tracht zij te bereiken door:
• Het bevorderen van integratie en participatie van hulpbehoevenden door het
organiseren van activiteiten.
• Preventief eenzaamheid en isolement voorkomen en mantelzorgers ondersteunen.
• Signaalpartner en gesprekspartner te zijn van o.a. maatschappelijke organisaties in
het sociaal domein en meer specifiek in de nuldelijn.
• Mensen te helpen in lang- en kortdurende probleemsituaties.
De meeste activiteiten van de Stichting Vluchtheuvel Lunteren vinden plaats in de
Muldersschuur te Lunteren.
Actuele samenstelling Bestuur:
Het bestuur van Stichting Vluchtheuvel Lunteren wordt gevormd door een afvaardiging
vanuit de vier Lunterse kerken. Vervolgens wordt er vanuit het algemeen bestuur een
afvaardiging gekozen als dagelijks bestuur (hieronder met DB aangegeven).
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In het jaar 2020 hebben we afscheid genomen van de bestuurders Gerda Vonk en Marjolein
Buisman vanuit de Gereformeerde Kerk, zij zijn opgevolgd door Kees Geluk. Daarnaast is ook
Dick van de Weerd na jaren lange inzet afgezwaaid. Hij is opgevolgd door Jan van Santen
namens de Oude Kerk.

Onze locatie: De Muldersschuur te Lunteren
Uitdagingen in 2020
Het jaar 2020 kenmerkte zich door de uitbraak van de Covid-19-pandemie. Ook de
activiteiten van de Vluchtheuvel ontkwamen niet aan de invloed van dit virus en de
maatregelen die daaromheen werden getroffen. De pandemie heeft veel gevraagd van het
bestuur en de vrijwilligers. Als gevolg van de maatregelen konden geruime tijd geen
activiteiten plaatsvinden in de Muldersschuur. Na een normale start van de activiteiten
werden die vanaf maart vrijwel stil gelegd.
Voor de vrijwilligers was het ook een heel intensieve periode waarin veel
doorzettingsvermogen werd gevraagd om onder moeilijke omstandigheden optimaal
contact te kunnen onderhouden en later ook met mondkapjes in een grotere ruimte toch de
mogelijkheid te kunnen aanbieden om elkaar te ontmoeten. We spreken onze bijzondere
waardering uit voor het aanpassingsvermogen van de vrijwilligers, maar ook van de
bezoekers van de Muldersschuur.

Begrijpelijk is dat bij een dergelijke crisis veel ingrijpende beslissingen snel genomen
moesten worden. Om goed geïnformeerd te blijven over de actuele situatie en adequaat te
kunnen monitoren, is er frequenter contact geweest tussen het AB en DB van de stichting.
En werd er dikwijls online vergaderd.
Nieuw logo
Met het gehele bestuur hebben we gewerkt onder leiding van Jeroen van Leusden om een
helder en mooi nieuw profiel neer te zetten. Dat heeft geresulteerd in een nieuw logo dat
wij vanaf mei 2020 gebruiken. (Hetgeen in dit jaarverslag te zien is.)
Nieuwe uitdagingen
Het Corona virus hielt ons langer bezig dan we begin maart hadden gedacht en gehoopt. Het
betekende voor ons als bestuur van de Vluchtheuvel Lunteren, dat we gezocht hebben naar
alternatieven.
Onderling contact
Om binding te houden met de senioren hebben wij de volgende acties ondernomen:
1. Belrondes met ouderen in de lock-down periode.
2. Er is in de winter 2019/2020 gestart met een thee middag voor alleenstaande
ouderen, eens per maand op zondag middag.
3. een extra traktatie op 27 april Koningsdag : alle vrijwilligers en deelnemers van de
activiteiten in de vluchtheuvel werden getrakteerd op een tompouce.
4. Goed nieuwsbrief in juli 2020. We hielden elkaar op de hoogte via een papieren
nieuwsbrief die verspreid werd door vrijwilligers.
5. We startten weer met de dinsdagochtenden koffie drinken voor de vaste bezoekers
eind augustus 2020. Omdat we voorzichtig aan wilden doen begonnen we in een
grotere zaal. Deze twee bijeenkomsten vonden plaats op 18 en 25 augustus 2020
(10.00 uur-11.30 uur) in partycentrum Floor aan de Dorpsstraat 36 in Lunteren. Wij
trakteerden de aanwezigen op koffie met iets lekkers en met de vertrouwde
vrijwilligers kwam het contact al snel weer op gang. Omdat het virus niet verdween
heeft de groep gebruik kunnen maken van zaal Floor tot november 2020, toen de
activiteiten weer opgeschort moesten worden.
6. Hadden de mensen een vraag of zaten ze ergens mee, waarmee we ze konden
helpen, dan kon men contact opnemen met Ien Schut. Daar is een aantal keren
gebruik van gemaakt.
7. De Vluchtheuvel was in de winter van 2019/2020 gestart met een Michacursus rond
het thema van duurzaamheid en sociale betrokkenheid. Deze activiteit is online
voortgezet en afgerond in het voorjaar van 2020.

8. De Vluchtheuvel heeft samen met Malkander en Lunteren actief een activiteit
georganiseerd in het Westhoffhuis op vrijdagochtend 28 augustus. Herman Gerritsen
(70) uit Ede was vorig jaar samen met zijn vrouw Ria (67) van Ede naar Rome gefietst.
Hij heeft de 40 aanwezigen met veel mooie plaatjes verteld over deze boeiende reis.
9. Tussentijds is er diverse malen overleg geweest met Opella (locatie: de Honskamp)
over de jongerenactiviteiten in hun tehuis. Dit is gezien de ontwikkeling van Covid
helaas niet mogelijk gebleken na maart 2020.
10. Tussentijds is ook onze jaarlijkse Alpha groep (voorzover mogelijk binnen de Corona
regels) gestart met een nieuw seizoen.
11. Op 5 december 2020 werden alle deelnemers weer bezocht met een klein gedicht en
passend Sint Nicolaas geschenk.
12. Met Kerst hebben wij alle deelnemers wederom bezocht met een klein plantje.
Daarnaast werden alle coördinatoren en vrijwilligers van de Vluchtheuvel verrast
met een Kerstpakket.
13. Tot slot hebben we met een grote advertentie in onze nieuwe huisstijl alle Lunteren
willen bemoedigen in de corona tijd.
Buurtgezinnen
Halverwege het jaar 2020 werden er door de Vluchtheuvel en de gemeente Ede gesprekken
gevoerd om te starten met steungezinnen. Nienke van der Kaaij zou daarvoor de coördinator
taken oppakken. Zij is in juli gestart met verschillende vrijwilligers vanuit de Vluchtheuvel. De
Vluchtheuvel is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Buurtgezinnen.
Buurtgezinnen is een initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen.
Inwoners van Lunteren kunnen nu helpen door zich als gezin op te geven als steungezin.
Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel
gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en
worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en gelijkwaardig. Vraaggezin en steungezin
maken onder begeleiding van de coördinator (Nienke van der Kaaij) afspraken over de
inhoud van de ondersteuning. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen af
en toe een weekend, middag of avond opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Maar
ook: meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren van de verjaardag of er samen op
uitgaan met beide gezinnen. Maatwerk dus! We hebben kunnen ervaren dat het aanbod
groot is en het enthousiasme aanwezig om hier verder mee te gaan.
In 2020 is gewerkt aan de opzet van een structurele samenwerking en zijn coördinatoren
gezocht in de vier betrokken kerken. Hierdoor kunnen hulpvragen snel worden uitgezet en
worden opgelost.

Overige contacten
Uiteraard onderhielden we ook in het jaar 2020 contacten met diverse organisaties zoals (in
willekeurige volgorde):
-

Gemeente Ede
Sociaal team Lunteren
Buurtgezinnen
Choice 4 Life
Malkander
Westhoffhuis Lunteren
de Schakel Lunteren
Taalhuis Lunteren
Opella
De vier Lunterse Kerken
Ede Stad & Lunterse Krant
Leger des Heils
Lunterse middenstand

Tot slot
Wij hopen en vertrouwen erop dat het jaar 2021 en zeker de daarop volgende jaren meer
mogelijkheden voor ons zullen bieden. We hopen op een spoedig herstel vanuit de Corona
crisis.
Lunteren, 9 maart 2021
Bestuur Stichting de Vluchtheuvel
Geeske Telgen (voorzitter)
Giel Stomphorst (secretaris)

