
Schouwen-duiveland voor elkaar
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Schouwen-Duiveland. De nieuwsbrief is bedoeld voor professionals 
op het gebied van zorg, jeugd en participatie, maar ook voor mantelzorgers, vrijwilligers en iedereen die zich betrokken 
voelt bij wat er binnen het sociaal domein gebeurt. 

Ruilwinkel, initiatief dat principe ‘iedereen moet mee kunnen 
doen’ in praktijk brengt
De ruimte is schoongemaakt en geschilderd, de schappen staan opgesteld en de eerste vrijwilligers zijn druk 
aan het werk om de Ruilwinkel Zierikzee gereed te maken voor de officiële opening omstreeks eind september.
Deze ruilwinkel in de voormalige Theo Thijssenschool (Kaersemakerstraat) in Zierikzee is een gezamenlijk 
initiatief van SMWO Welzijn Schouwen-Duiveland en Stichting Gors, bedoeld om het principe “iedereen moet 
naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving,” in praktijk te brengen.

Dit is mogelijk dankzij een innovatiesubsidie van de gemeente (jaarlijks ruim 98.000 euro gedurende drie 
jaar), de hand- en spandiensten van vrijwilligers én van een aantal sponsors. Daarnaast is begin juli een 
intentieovereenkomst met de Kledingbank gesloten, waardoor Ruilwinkel Zierikzee en Kledingbank onder één 
dak gehuisvest worden. -> lees verder     
        vrijwilliger Johanna zorgt ervoor dat alles schoon is

Preventie van alcoholmisbruik 
vraagt een langdurige en 
stevige aanpak

De Zeeuwse aanpak om alcoholmisbruik onder 
jongeren tegen te gaan heeft effect: de jeugd 
in Zeeland begint op latere leeftijd met drinken. 
De gemiddelde leeftijd waarop jongeren voor 
het eerst alcohol drinken is gestegen van 14,6 in 
2011 naar 15,1 in 2016. Daarnaast wordt de NIX18 
norm steeds meer geaccepteerd. -> lees verder

Nieuwe AED voor De Wieken 
en Mitt Hem

Op initiatief van de Ondernemingsraad 
van Eilandzorg Schouwen-Duiveland 
heeft Eilandzorg samen met de Stichting 
Vrienden van Eilandzorg geïnvesteerd in 
2 AED’s; een voor De Wieken en een voor 
Mitt Hem in Zierikzee. -> lees verder

Wondzorg Zeeland biedt wondzorg bij u thuis
Gespecialiseerde wondzorg bij cliënten aan huis. Deze zorgverlening is sinds kort ook mogelijk in Zeeland 
dankzij Wondzorg Zeeland. Doel is dat wonden sneller helen en complicaties worden voorkomen. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om mensen met diabetes en aderverkalking. -> lees verder
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Afmelden e-mailnieuwsbrief:
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen: Klik hier om af te melden

Vragen, informatie of ideeën?
Als u vragen, goede voorbeelden, suggesties heeft of informatie wilt 
over de veranderingen in het sociaal domein, neem dan contact op 
met Marlys Schild, werkzaam bij de gemeente Schouwen-Duiveland 
met als belangrijkste aandachtsgebied: ontwikkelingen in het Sociaal 
Domein. Marlys is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag via telefoonnummer (0111) 452 131 of  
voorelkaar@schouwen-duiveland.nl 

Op de hoogte blijven
Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer 6 keer per jaar. Als actuele 
ontwikkelingen het noodzakelijk maken om u tussentijds op de 
hoogte te brengen, dan brengen wij een nieuwsflits uit. 

Abonneren
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief door u aan te melden. 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Schouwen-
Duiveland. 
Met deze nieuwsbrief willen wij een platform bieden voor het delen 
van kennis en informatie. 
Daarom bieden wij ook ruimte aan andere partijen, organisaties 
en burgers die actief zijn binnen het sociaal domein. Het staat 
derden vrij om artikelen uit deze nieuwsbrief in eigen publicaties te 
verwerken.  Wij stellen het op prijs dat u daarbij de bron vermeldt 
en dat wij daarvan op de hoogte worden gebracht of eventueel een 
uitgave ontvangen op het volgende adres:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Cluster communicatie
Laan van St. Hilaire 2 
Zierikzee 
Aanleveren kopij: marjolein.engelhardt@schouwen-duiveland.nl

Eilandzorg zoekt wandelvrijwilligers
Lekker naar buiten, een rondje rond het Kaaskenswater,de stad in of een bezoekje aan de wekelijkse markt in 
Zierikzee? Eilandzorg Schouwen-Duiveland zoekt voor een aantal cliënten van Eilandzorg locatie De Wieken 
in Zierikzee vrijwilligers. Mensen die af en toe met cliënten willen wandelen, zowel in groepsverband als 
individueel. -> lees verder
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