Samen in de wijk in Westervoort
Hoofddoel:
Participatie mogelijk maken: de kwetsbare buurtbewoners met (psychische)
problemen ervaren binding in de buurt en met elkaar.
 Ze hebben mogelijkheden om contact te leggen met andere buurtbewoners
en met lotgenoten die ook in de buurt wonen.
 Participatie in het project stimuleert en faciliteert hen om deel te nemen aan lokale of
wijkactiviteiten.
 Ze ervaren dat ze een rol van betekenis kunnen spelen in de (buurt- en/of lotgenoten)
gemeenschap.
 Er is sprake van positieve beeldvorming: de mensen krijgen een herkenbaar gezicht voor de
andere mensen uit de buurt.
Het is daarnaast van groot belang dat de samenleving hier ook ruimte voor maakt: ruimte voor
anders zijn, zodat een inclusieve samenleving ontstaat.
Het ‘kwartiermaken’, de weg bereiden, is daarbij nodig. Onder kwartier maken verstaan we
activiteiten gericht op het bestrijden van stigma’s en vooroordelen, het bewerkstelligen van
positief contact tussen mensen met en zonder beperkingen en het bieden van steunende
informatie en advies aan de ontvangende omgeving.
Doelgroep:
De doelgroep van het project betreft psychiatrische cliënten en cliënten met een verstandelijke
beperking die langdurig afhankelijk zijn van zorg en die woonachtig zijn in de wijken……. in
Westervoort.
Hoe:
De eerste actie zal zijn om met de wijkraden in gesprek te gaan. Zonder de medewerking van de
wijkraad zal dit initiatief moeizaam op te zetten zijn.
Wij willen graag aansluiten bij een bestaande activiteit in de wijk.
Bijvoorbeeld: Een creatieve middag voor de kids, wij gaan met de ouders wandelen en in gesprek.
Iets samen doen.
Bij het Groenteplein samen zaaien(en later oogsten) en andere werkzaamheden oppakken.
Deelnemers een “vergeet mij nietje” laten planten, iets meegeven. Na de activiteit koffie/thee
drinken en een goed gesprek voeren.

Als de straat speeldag is een wandeling organiseren in de wijk met plekken waar mensen anders
niet binnen komen.
(RIBW/De Herberg/Appelbloesem/Ondernemerscentrum/woonvormen). Kijkje achter de
schermen. Ervaringsdeskundigen inzetten als touroperator en gastvrouw/man, zij kunnen hun
verhaal vertellen.
Locatie:

In de wijk centraal gelegen een ontmoetingsplek.
Wat hebben wij nodig van de wijkraden?
Tijd bij wijkraad overleg om plannen door te nemen.
Hun commitment, aansluiten bij bestaande activiteit
Gezamenlijke p.r. maken
Gebruik mogen maken van hun facebookpagina
Middelen? (koffie/thee/gebouw)
Wat doen wij:
 Samen organiseren van de activiteit
 Inzet van ervaringsdeskundigen/kwartiermakers/gesprekspartners












Verzorgen van communicatie:
begeleiders RIBW/SIZA/ZOZIJN/Dementie Keten/Philadelphia
Goed voor elkaar team Westervoort
De Herberg(kerk)
GGZ
Welzijnswijzer/lokale kranten
Scholen
Bibliotheek
Gemeentehuis
Website
En anderen

