STEUNPUNT OOG IN GOUDA - OOST
Sinds januari 2004 bestaat in de wijk Gouda-Oost het Steunpunt OOG.
Steunpunt OOG heeft tot doel het informeren en ondersteunen van bewoners bij allerlei
dagelijkse zaken betreffende Onderwijs, Opvoeding en Gezondheidszorg (zowel
geestelijk als lichamelijk). Daaronder valt ook Sociale Dienstverlening. Alle
voorkomende onderwerpen en problemen kunnen hierbij aan de orde komen. De
doelgroep omvat vrouwen en mannen, kinderen, jongeren en ouderen.
De medewerk(st)ers van het Steunpunt zijn vrijwilligers met diverse achtergronden,
voornamelijk uit het onderwijs, de zorg en maatschappelijk werk. Ze zijn van mening
dat er in de wijk grote behoefte is aan laagdrempelige praktische
bewonersondersteuning. Doordat binnen Steunpunt OOG mensen uit verschillende
culturen met elkaar samenwerken, is de communicatie met de bewoners optimaal.
Inmiddels weten ook mensen van buiten de wijk Gouda-Oost het Steunpunt te vinden.
Steunpunt OOG werkt vanuit het Nelson Mandela Centrum, de nieuwe multifunctionele
accommodatie in Gouda Oost. Sinds 2015 is wijkcentrum De Bühne in de wijk OudAchterwillens eveneens onder beheer van Steunpunt OOG.
Momenteel bestaan de activiteiten uit:
- zes maal per week een sociaal spreekuur,
- vijf maal per week huiswerkbegeleiding voor basisschoolleerlingen en middelbare
scholieren,
- twee maal per week open naaiatelier ‘Het OOG van de naald’
- op afspraak computerles
- een maal per week meidensport
- op afspraak vrouwensport
- een maal per week zwemmen voor vrouwen
Enkele keren per jaar wordt er een busreis georganiseerd voor vrouwen naar een
bestemming naar keuze. De reis voert o.a. naar Brussel, Antwerpen en Lille.
Tijdens de spreekuren, maar ook daarnaast op afspraak, worden mensen geholpen
met allerhande zaken zoals het invullen van formulieren, het opzetten van een
administratie, het bellen met instanties, het schrijven van brieven, het verduidelijken
van informatie. In januari 2014 is een start gemaakt met het project Tussen-In, waarbij
opgeleide vrouwen als vertrouwenspersoon een aantal gezinnen tijdelijk begeleiden.
Jaarlijks krijgen meerdere leerlingen van MBO- en HBO-opleidingen de kans hun stage
te lopen bij Steunpunt OOG. Ook de maatschappelijke stages van middelbare
scholieren vinden er plaats. Bij de huiswerkbegeleiding wordt met behulp van
scholieren uit de bovenbouw van Havo en Atheneum huiswerkondersteuning geboden.
Zij ontvangen hiervoor een kleine vrijwilligersvergoeding, die is beschikbaar gesteld
door de gemeente Gouda.
Ook op het gebied van ondersteuning van volwassenen die een opleiding (willen gaan)
volgen, verzorgt Steunpunt OOG begeleiding. Het Steunpunt legt contacten tussen
deze studenten en vrijwilligers die helpen bij het maken van verslagen, opdrachten, en
onderzoeken.

In nauw overleg met Wijkteam Oost en de bestaande professionele instellingen, zoals
de Sociale Teams, Centrum voor Jeugd en Gezin, Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling Gemeente Gouda, Brede School en Kwadraad Maatschappelijk Werk
worden oplossingen gezocht voor gesignaleerde problemen of worden werkwijzen
verduidelijkt en geoptimaliseerd.
Op 27 oktober 2009 heeft Steunpunt OOG de jaarlijkse prijs van de Marga Klompé
Stichting in ontvangst genomen. Op 10 december 2009 is de Stichting Steunpunt OOG
opgericht.

Steunpunt OOG is op de volgende tijden te bereiken:
Spreekuren: maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
Huiswerkbegeleiding:
maandag t/m vrijdag:
Naaiatelier Het OOG van de naald:
donderdag, vrijdag:
Computerles op afspraak:
Maandag t/m vrijdag:
Meidensport 8 – 12 jaar:
Woensdag
Zwemmen voor vrouwen:
zondag:

10.00 – 12.00 uur
13.00 – 14.30 uur
10.00 – 12.00 uur
10.00 – 12.00 uur
10.00 – 12.00 uur
13.00 – 14.30 uur
15.00 – 17.00 uur
9.30 – 15.00 uur
10.00 – 14.30 uur
14.00 – 15.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Het adres is: Nelson Mandela Centrum
Bernadottelaan 79
2806 JM Gouda
De coördinatie van Steunpunt OOG is in handen van Willemien Rougoor.
Tel.nr:
E-mail:
Website:
KvKnr.:
Rek. nr.:
Overig:

06 12 94 62 01 of 06 16 41 42 20
steunpuntooggouda@hotmail.com en info@steunpuntoog.nl
www.steunpuntoog.nl
244 79 330
NL80INGB 0005 8250 79 t.n.v. Stichting Steunpunt OOG te Gouda
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