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Door Lidwien Buné en Josje Goos

Ze was zeventien en had net haar MULO-diploma gehaald, 
toen zuster Benilda haar vroeg twee dagen per week haar 
kleuterklas over te nemen. In diezelfde tijd vroeg scouting of 
zij welpenleidster wilde worden. Op beide vragen zei zij vol-
mondig: “Ja!” Die sociale instelling typeert Ton Kwant (74), tot 
voor kort werkzaam als vrijwilliger en bestuurslid bij de 
Stichting Welzijn Ouderen Cuijk.

CUIJK - “Ik heb een aangebo-
ren gevoel voor mensen die 
net wat meer aandacht nodig 
hebben dan anderen”, zegt 
zij bedachtzaam, “Aandacht 
voor anderen is zó belangrijk, 

ook voor je zelf.” Het lag dan 
ook helemaal in haar lijn om 
een sociaal- culturele studie 
te doen. “Ik heb, naast mijn 
vaste baan, heel veel vrijwil-
ligerswerk gedaan. Toen de 
kinderen klein waren, werk-
te ik niet buitenshuis, maar ik 

vond het vanzelfsprekend veel 
op school te helpen. Daarna 
ben ik altijd per toeval via be-
kenden terecht gekomen op 
posities waar ik nuttig werk 
kon verrichten op sociaal ge-
bied, waardoor ik op diverse 
vlakken veel ervaring kreeg. Bij 
de woningstichting waar mijn 
man werkte, verving ik een van 
zijn collega’s. Elders verving ik 
i.v.m. zwangerschapsverlof, 
drie maal een medewerker. Op 
een gegeven moment werd ik 
door woningstichting Cevelum 
gevraagd voor de urgentie-
commissie, die ervoor zorgde 
dat mensen die dringend een 
woning nodig hadden, met 
voorrang aan een huis wer-
den geholpen. Van een fa-

milielid hoorde ik dat men 
iemand zocht voor ondersteu-
ning in een opvang voor dak- 
en thuislozen. Daar heb ik vijf 
jaar gewerkt. Een collega daar 
werkte in de Pompekliniek. Zij 
tipte mij dat er in de tbs-kli-
niek dringend gezocht werd 
naar sociotherapeuten. Daar 
kon ik invallen, eerst voor twee 
maanden, dat werden er drie, 
toen een half jaar en op mijn 

55ste kreeg ik er een vaste aan-
stelling. Tot mijn pensionering 
heb ik daar heel graag gewerkt. 
Dat werk vereiste veel voeling 
met deze mensen en gaf veel 
voldoening. Soms ging je met 
een cliënt de stad in, een ter-
rasje pikken of boodschappen 
doen. Op deze uitstapjes kreeg 
je, omdat je uit de gewone 
omgeving was, een andere kijk 
op zo iemand, een verhelde-

rende ervaring.
Een kleine 20 jaar heeft Ton 
zich voor de SWOC ingezet, 
waar zij via de oppascentrale 
voor ouderen, nu aanwezig-
heidshulp, haar entree deed. 
De SWOC, waarbij alle mede-
werkers vrijwillig hun dien-
sten aanbieden, regelt diverse 
hulpdiensten voor ouderen, 
o.a. aanwezigheidshulp, tele-
fooncirkel, vervoersdienst naar 

activiteiten, tafeltje dekje, ac-
tiverend huisbezoek (gesprek-
ken, spelletjes). De organisatie 
van deze diensten vergt veel 
overleg, ook met Sociom en 
KBO, die op hun beurt veel en 
praktische hulp bieden om ou-
deren zo lang mogelijk op een 
prettige manier zelfstandig te 
kunnen laten wonen.
Zij bekleedde daar diverse 
functies waaronder interim- 
voorzitter, de laatste functie 
was lid van de commissie Wo-
ningen voor zorg- en welzijn 
voor de gemeente Cuijk. Door 
wegvallen van verzorgingste-
huizen is het belangrijk ervoor 
te zorgen dat ouderen goed 
thuis kunnen blijven wonen 
middels thuishulp en aan-
passingen aan de woning. Per 
kerkdorp wordt door plaatse-
lijke commissieleden de situa-
tie bekeken en bepaald welke 
specifieke hulp nodig is.
“Een jaar geleden ben ik bij de 
SWOC gestopt. Nu ben ik met 
veel plezier lid van de com-
missie Padbroek Ontmoet, die 
eens per maand in wijkcen-
trum Het Doehuis lezingen or-
ganiseert. De volgende lezing 
is op 12 maart over muziek en 
wat kan muziek betekenen.”

Veel aandacht voor anderen
Ton Kwant aan het woord

Ton Kwant heeft altijd heel veel vrijwilligerswerk gedaan. (foto: eigen foto)
‘NU BEN IK MET 
VEEL PLEZIER LID 
VAN PADBROEK 
ONTMOET’

Armoede
VAN VELDEKE

Als we sommige berichten, uit bij-
voorbeeld politieke hoeken, mogen 
geloven dan gaat het geweldig en 
fantastisch met ons land. Nog nooit 
van dittem en ook nog nooit zoveel 

van dattum. Enfin, u herkent die eu-
forie wel. Maar leg het eens voor aan de 

gepensioneerden. Wat denkt u dat het ant-
woord zal zijn? En hoe kan het dat er in ons land zo’n 1,4 miljoen 
(!) mensen in armoede leven? Zo verscheen onlangs bijvoorbeeld 
een door de Brabantse KBO’s uitgebracht bericht onder de titel 
“Kwetsbare oudere leeft hier in bittere armoede”. In het stuk 
wordt aandacht gevraagd voor het probleem dat ouderen met 
alleen een AOW-pensioen moeilijk zo niet onmogelijk de eindjes 
aan elkaar kunnen knopen, met ernstige armoede als gevolg. Be-
kend ook zijn de zorgwekkende signalen dat kinderen ‘s morgens 
op school verschijnen zonder dat zij een fatsoenlijk ontbijt heb-
ben gehad. En zo zijn vele schrijnende voorbeelden te noemen 
van groepen in ons land die slecht of helemaal niet meer mee 
kunnen doen. Het komend jaar gaat de gemeente Cuijk, samen 
met Grave en Mill en Sint Hubert, aan de slag om een nieuw be-
leidsplan Armoedebestrijding en Schuldpreventie op te stellen. 
Om te beginnen zal er op 28 februari een soort startbijeenkomst 
plaatsvinden in het gemeentehuis van Grave onder de titel Dia-
loogtafel Armoedebeleid. (Dit overigens geheel volgens de tijd-
geest, want we kennen inmiddels toch ook al de Alderstafel (nou 
ja …..), de klimaattafels en de keukentafels om goede en hopelijk(!) 
doeltreffende gesprekken te voeren?) Een aantal organisaties en 
instellingen, bij die ontwikkeling van belang, zijn uitgenodigd, 
zoals daar bijvoorbeeld zijn: de Plangroep Schuldhulpverlening 
van de gemeenten in het Land van Cuijk, de Stichting Leergeld, 
MEE, woningcorporatie Mooiland, SWOC, de Adviesraden Sociaal 
Domein, Sociaal Raadslieden van Sociom, de Bibliotheek vanwe-
ge het project Samen Wijzer, etc. Het proces zal worden begeleid 
door Zorgbelang Brabant/Zeeland. Houd vooral het vervolg goed 
in de gaten! Armoedebestrijding en schuldhulpverlening: het is 
een kwestie van beschaving in dit naar men zegt rijke land. Dat 
predicaat rijk blijkt dus voor grote groepen medeburgers jammer 
genoeg niet te gelden. Goede ideeën? Graag! Laat die ons weten!

Maatje 
gezocht!
CUIJK - Voor een alleen-
staande vrouw uit Cuijk ben 
ik op zoek naar een maatje. 
Ze houdt van gezellig klet-
sen onder het genot van een 
kopje koffie of thee. Ze heeft 
veel meegemaakt in haar le-
ven en zou het fijn vinden als 
er iemand is die naar haar 
verhalen wil luisteren en ook 
zelf wil vertellen over haar/
zijn leven.

Terrasje
Als het mooi weer is, is het 
ook leuk om samen op een 
terrasje in Cuijk iets te gaan 
drinken.

Reageren?
Lijkt het jou leuk om haar te 
ontmoeten, ben je 50 jaar of 
ouder? Dan hoor ik dat graag!
Ik ben te bereiken via de 
SWOC: 0485-574440 of stuur 
een e-mail naar infobalie@
swocuijk.nl

Colofon
Silvia Beuving
Peter Hendriks
Lidwien Buné
Josje Goos
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Hulp bij aangifte belastingen, 
senioren lopen soms wat geld mis

CUIJK - Laat niet onnodig be-
lasting of toeslagen geld lig-
gen. Al hebt u een brief van 
de Belastingdienst dat u geen 
aangifte meer hoeft te doen, 
laat toch een van onze belas-
tinginvulhulpen hierna kijken 
en naar de voorschotbeschik-
kingen toeslagen.. Soms pakt 
dit positief uit of voorkomt 
onaangename terugbetalin-
gen met name door de aftrek-
posten zorguitgaven, giften en 
verblijf in verpleegtehuis.
 
Door Silvia Beuving
 
Ook dit jaar hebben alle zo-
geheten belastinginvulhulpen 
van de KBO Cluster Cuijk een 
bijscholingscursus gevolgd om 
senioren te helpen bij het in-
vullen van de belastingaan-
gifte inkomstenbelasting 2018. 
Deze belastingservice van 
KBO Cluster Cuijk en SWOC is 
bestemd voor alle senioren 
in de gemeente Cuijk die de 
pensioengerechtigde leeftijd 
hebben bereikt. Deze dienst 
is gratis maar er wordt wel 
een onkostenvergoeding ge-
vraagd van maximaal 12 euro 
per adres.
Het team is volledig en daar-
door in staat de aangiften vóór 
1 april in te dienen. Zeker voor 

diegenen die belastinggeld 
denken terug te krijgen een 
voordeel omdat aangiften vóór 
1 april ingediend door de Be-
lastingdienst in juni/juli wor-
den afgehandeld.
Om in aanmerking te komen 
voor hulp wordt voor de doel-
groep een inkomensgrens ge-
hanteerd. De bedragen voor 
2018 zijn als volgt vastgesteld: 
voor een alleenstaande 35.000 
euro en voor gehuwden/ sa-
menwonenden 50.000 euro 
per jaar..
De invulhulp heeft ook een 
signaleringsfunctie als het gaat 
om zorg- en huurtoeslagen. Hij 
of zij controleert na het invul-
len van de belastingaangifte of 

de cliënt in aanmerking komt 
voor zorg- en/of huurtoeslag 
en of de voorlopige beschik-
kingen voor het jaar 2019 zijn 
ontvangen. Als dit niet het ge-
val is, zal de invulhulp de cliënt 
helpen bij het aanvragen van 
de toeslagen. De belastingin-
vulhulpen zijn ook behulp-
zaam bij het installeren van de 
berichtenbox ‘Mijn Overheid’.
In de gemeente Cuijk wor-
den de aanvragen voor Belas-
tinginvulhulpen gecoördineerd 
door de Sector Individuele Be-
langenbehartiging. Aanvragen 
kunnen worden ingediend 
bij de Info Balie SWOC KBO, 
telefoon 0485 574440 en per 
e-mail: infobalie@swocuijk.nl.

Huub Koot achter laptop. (foto: eigen foto)

BELASTINGHULP


