Menswel – een korte schets
De totale Menswel-organisatie bestaat uit 3 werkstichtingen, verenigd in een zogenaamde personele
unie.
De moederstichting Menswel Welzijn verricht diensten op het brede terrein van welzijn in de
gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen. De grootste opdrachtgevers zijn de 3 genoemde
gemeentes.
De dienstverlening richt zich op het versterken van de participatie in de samenleving (“Iedereen doet
mee”), eigen regie maar ook het ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfstandigheid en
burgerkracht (“Samen zijn voor elkaar”) en het begeleiden van de sociaal zwakken in de samenleving
(“Niemand hoeft arm te zijn”).
De medewerkers van Menswel Welzijn richten zich zoveel mogelijk op inwoners en organisaties in de
diverse kernen en zijn hier dus ook lijfelijk aanwezig.
Nauwe samenwerking met diverse ketenpartners (professionele instelling zoals Centrum voor Jeugd
en Gezin en onderwijsinstellingen, maar ook verenigingen en andere vrijwilligersorganisaties) is daarbij
een van de uitgangspunten.
Doelgroepen die betrokken zijn/ worden bij het werk van Menswel Welzijn, zijn onder meer: ouderen
en senioren, jeugdigen en jongeren, mantelzorgers, vrijwilligers die actief zijn in de diverse
vrijwilligersorganisaties of ten behoeve van (individuele) burgers, statushouders, mensen met een
uitkering. Ook het alom bekende sportstimuleringsproject BIND behoort tot het werkveld van
Menswel Welzijn.
De Stichting Menswel Sport is actief in de gemeente Echt-Susteren en exploiteert in opdracht van deze
gemeente de diverse binnensportaccommodaties.
Vermeldingswaardig is dat de inwoners van Echt-Susteren (maar ook vanuit de regio) in het voorjaar
van 2017 gebruik kunnen maken van het dan gerenoveerde zwembad ‘In de Bandert’. Met een 25-m
wedstrijdbad, een prachtig mooi doelgroepenbad van 9 x 15 meter en watertemperaturen van 32
graden, biedt dit zwembad uitstekende sportieve mogelijkheden voor jong en oud.
Dit geldt overigens ook voor de overige binnensportaccommodaties, welke in de afgelopen periode of
zeer binnenkort allemaal een stevige renovatie hebben/ zullen ondergaan (Sporthal Sjirp, gymzaal
Koningsbosch en sporthal ‘In de Bandert’ dan wel inmiddels geheel nieuw zijn opgebouwd (Reinoudhal
Susteren).
De Stichting Menswel Beheer Maasgouw maakt sinds 1 januari 2016 deel uit van de personele unie
Menswel.
Deze stichting is vergelijkbaar met de Stichting Menswel Sport, maar exploiteert en beheert naast de
diverse binnensportaccommodaties in deze gemeente ook het buitenzwembad Eurobad in
Maasbracht, sociaal-cultureel centrum Kloosterhof in Linne en de drie brede scholen in Thorn,
Maasbracht en Heel.

