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We moeten onze hulp iets anders vormgeven,  
maar we staan uiteraard voor je klaar! 

 
Heb je bijvoorbeeld behoefte aan een gesprek om zorgen 

te delen of heb je hulp nodig met praktische zaken?  
 

Ken je iemand die hulp of een luisterend oor nodig heeft? 
Vraag die persoon of je zijn/haar gegevens aan ons door 

mag geven, dan nemen wij telefonisch contact met ze op 
om te kijken hoe we ze kunnen helpen. 

CAS Helpdesk 
voor status-   
houders 
De meeste informatie over 
Corona is in het Nederlands. 
Onder 100.000 nieuwkomers 
zijn er nog veel mensen die 
onvoldoende de taal beheersen. 
CAS Helpdesk vindt het     
belangrijk dat iedereen in Ne-
derland de juiste informatie 
krijgt. 
Nieuwkomers kunnen telefo-
nisch hun vragen stellen in het 
Arabisch of Tigrinya. Indien de 
medewerker niet direct       
antwoord kan geven, dan   
worden ze teruggebeld door het 
specialistenteam. 

Even een praatje 
Heb je behoefte aan een luisterend 
oor? Even een praatje? Wij staan 
voor je klaar. We zijn te bereiken 
op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 
uur op (0597) 421 833.  

BalkonBingo 

Tijdens een praatje bij de Woldste-
de in Midwolda kwam ter sprake 
dat de Bingo gemist werd. Hier 
hebben we creatief op ingehaakt 
door een “BalkonBingo” te organi-
seren. Dagwinkel Midwol-
da zorgde voor een leuk prijzen-
pakket. 
Het was een hele gezellige middag! 
Naast de vraag of het SWO-
BalkonBingo-team ook in te huren 
was na de crisis werd er ook opge-
merkt dat het weer fijn was om iets 
in de agenda te hebben staan.  
 
Ook in Scheemda was er een open-
lucht bingo, hier ging dhr. Dik met 
een door de plaatselijke Jumbo 
beschikbaar gestelde prijs naar 
huis. 

BalkonConcerten 
Fausto (10) en Britney (15) waren 
op tournee de afgelopen maand, 
gewapend met gitaar en microfoon 
werd er bij verschillende flats in 
Winschoten een mini concert gege-
ven. Dit leverde veel positieve reac-
ties op en menig voetje ging van de 
balkonvloer!  

VerrasTas 
Samen met Stichting Peuterwerk 
hebben we deze maand 150 Verras-
Tasjes uitgedeeld aan gezinnen in 
het Oldambt. Deze tas zat vol met 
kleine verrassingen voor alle lieve, 
dappere en sterke gezinnen in de 
gemeente.  
“In deze bijzondere tijd wordt er 
veel gevraagd van gezinnen.     
Ouders werken thuis, kinderen doen 
thuis hun schoolwerk. Iedereen 
moet andere structuren vinden.   
Het is een uitdaging.” 
De tas was gevuld met allerlei spel- 
en knutselmateriaal. De tasjes zijn 
mede mogelijk gemaakt door   
Welkoop, Be Your Neighbour en de 
Wijkplatforms in Winschoten.  

Op afstand maar 
toch dichtbij 

We waren de afgelopen maand op 
veel plekken in het Oldambt te 
vinden. We waren er voor een 
praatje, een luisterend oor.          
We hebben met allerlei mensen 
gepraat over hoe het gaat in deze 
corona-tijd en ze gewezen op de 
helpende hand die SWO kan bieden 
in deze bijzondere periode, mocht 
dat nodig zijn. 

Online Bingo 
Jongerencentrum ’t Spoor en ’t 
Schienvat hebben een 1e online 
Bingo gehouden. Het was een  
geslaagd experiment, vanuit huis 
werden de bingokaarten fanatiek 
aangekruist terwijl Mandy en Ate 
vanuit ’t Spoor de ballen lieten 
rollen. Alle prijzen zijn inmiddels 
bij de winnaars voor de deur    
afgeleverd. 


