• Er is nog zoveel meer mogelijk

Meedoen in deze wereld

Hoe werkt het? Laten we dat proberen te
verduidelijken met een voorbeeld. Sophie
heeft een persoonlijk begeleider: Monique.
Sophie vindt het heerlijk om twee keer per
week een rondje door Landgraaf te maken in
haar rolstoel, geduwd door vrijwilliger Marij.
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De natuur heeft weinig boodschap aan de
maatregelen rondom corona. Immers: de lente
lacht ons al een tijdje toe en trakteert ons in al
haar enthousiasme op bloesem in de bomen,
fluitende vogels en mooie dagen onder een
heldere blauwe lucht. Zeker na het afgelopen
jaar willen cliënten niets liever dan naar buiten
gaan. Een wandeling maken in de natuur,
genieten van alle lentegeuren en in het bos
kijken naar alles wat weer tot bloei komt. Voor
veel cliënten is dat echt een ultieme vorm van
ontspanning. Uiteraard verweven we beleving
en interactie met de omgeving zoveel mogelijk

in onze reguliere programma’s. Echter, in de
praktijk moeten onze medewerkers hun tijd
doorgaans verdelen over meerdere cliënten.
Ook al zouden ze graag anders willen.
Omdat we denken dat we op dit gebied meer
voor onze cliënten kunnen betekenen, hebben
we binnen Koraal regio Parkstad het project
‘Meedoen in deze wereld’ opgestart. Met als
doel om cliënten meer te laten meedoen.
Met de hulp van ouders, verwanten,
medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en
andere mensen die zich voor onze cliënten
willen inzetten.

Door de situatie rondom corona durft Marij
op een gegeven moment niet meer naar
de centrumlocatie in Landgraaf te komen.
Begrijpelijk, maar niet zo fijn voor Sophie.
Haar uitstapjes gaan namelijk van de één op
de andere dag niet meer door. “Dat kan toch

anders”, denkt onze medewerker Monique.
Haar man moet door corona enkele dagen per
week verplicht thuiswerken. Daardoor heeft
hij op donderdagmiddag eigenlijk tijd over. Als
echtgenoot van Monique krijgt Jan natuurlijk
regelmatig verhalen mee over haar werk bij
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Maak een verschil
Wilt u ook meehelpen om een verschil
te maken in het leven van onze
cliënten? Of kent u wellicht iemand
die nog een paar uurtjes per week tijd
heeft in zijn of haar agenda en van
betekenis zou willen zijn?
Neem dan vrijblijvend contact met
mij op. Laten we samen optrekken en
gezamenlijk bekijken hoe we het leven
van onze cliënten kunnen verrijken!

Een bewoner van de Kapelaan Lochtmanstraat 6 in Kerkrade genoot onlangs
van een heerlijk uitstapje. Op een mooie
zomerse dag maakte hij een lange
wandeling, samen met zijn moeder en

Op de Bies. Daardoor zou hij ook graag iets
willen betekenen voor anderen. Monique
brengt de twee situaties bij elkaar en vraagt
vervolgens aan Sophie of ze het wellicht leuk
vindt wanneer haar man Jan voortaan op
donderdagmiddag een rondje met haar loopt.
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haar partner. Onderweg kon hij even
uitrusten op een bankje, genietend van een
heerlijk ijsje. Een activiteit die hem op een
laagdrempelige manier de mogelijkheid
gaf om mee te doen in deze wereld.

En dat vindt Sophie natuurlijk een strak plan!
Jan is nu al twee keer komen wandelen.
En sindsdien klikt het niet alleen uitstekend
tussen Sophie en Monique, maar ook tussen
Sophie en Jan. Omdat de maatregelen
rondom corona de komende tijd waarschijnlijk
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weer worden versoepeld en Sophie inmiddels
twee keer is gevaccineerd, wordt volgende
week bekeken of Marij ook weer kan komen.
Dan kan Sophie wellicht twee keer in de
week een rondje maken. Dat is pas een mooi
voorbeeld van meer mogelijk maken! ■
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